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idak lama lagi, tepat tanggal 17 Agustus 2020, kita semua akan merayakan Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI tersebut, 
PT Food Station Tjipinang Jaya kembali meraih prestasi yang membanggakan.

Pertama meraih dua penghargaan di ajang Teropong CSR Award dan yang kedua 
meraih dua penghargaan di ajang Top CSR Award. Di ajang Teropong CSR Award, Food Station meraih 
penghargaan CSR untuk kategori Peduli Masyarakat dan Peduli UMKM, sementara pada ajang Top CSR 
Award, Food Station meraih penghargaan untuk kategori Top CSR Awards 2020 Star 4 dan Direktur 
Utama Food Station Arief Prasetyo Adi terpilih sebagai TOP Leader on CSR Commitment 2020. 

Dua penghargaan CSR Award tersebut membuktikan bahwa Food Station dalam kiprahnya menjaga 
ketahanan pangan Jakarta telah menjalankan prinsip 3P secara seimbang. Adapun 3P tersebut adalah 
Profit, People dan Planet. 

Tak hanya soal penghargaan, menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini dunia usaha dituntut untuk 
melakukan inovasi dan sejumlah terobosan untuk tetap survive. Nah inovasi dan terobosan inilah yang 
selalu berusaha dilakukan oleh Food Station. 

Salah satu terbosan tersebut adalah terus menjalin sinergi dan kemitraan dengan sejumlah pihak. 
Misalnya bekerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebuah perusahaan BUMN yang 
dikenal sebagai produsen gula dan obat-obatan. Hasil sinergi tersebut, PT RNI menyepakati untuk makloon 
sebanyak 2000 ton gula per bulan kepada PT Food Station Tjipinang Jaya.

Selain itu, terobosan lainnya adalah kini berbagai produk Food Station bisa dibeli melalui platform 
GrabMart. Pasalnya Food Station sudah melakukan kerjasama dengan Grab Indonesia. Melalui kerjasama 
ini pelanggan Grab bisa membeli berbagai produk Food Station seperti beras, gula pasir, minyak goreng, 
tepung terigu dan lain-lain melalui fitur GrabMart. 

Dari sisi lain, Food Station juga baru saja meluncurkan Galeri Beras Indonesia. Sebuah Galeri yang 
bisa mengedukasi banyak orang mengenai perberasan. Di Galeri ini pengunjung bisa mendapatkan 
infomasi tentang produksi beras beberapa negara produsen beras di dunia beserta tingkat konsumsinya 
serta informasi mengenai sentra produksi beras nasional beserta tingkat konsumsinya juga. Singkatnya 
melalui Galeri Beras Indonesia ini, Food Station kini menghadirkan konsep wisata edukasi yang jelas dan 
lengkap mengenai perberasan. Hal ini sesuai dengan harapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
yang meminta Food Station membuka diri dengan kehadiran pelajar dan kalangan masyarakat yang lain. 

Dengan demikian siapa saja yang datang ke fasilitas produksi dan pergudangan milik Food Station 
yang berada di Gudang SRG, bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lengkap mengenai 
perberasan. Informasi tersebut mulai dari proses quality control, produksi beras melalui Mesin RMU 
hingga berbagai informasi mengenai beras di Galeri Beras Indonesia yang juga berlokasi di Gudang SRG. 

Kami berharap sejumlah prestasi serta sejumlah terbosan dan inovasi yang kami kerjakan bisa 
memberikan manfaat kepada banyak orang. Terutama warga DKI Jakarta.

Salam,
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya 

Arief Prasetyo Adi

EDITORIAL

T

Konsisten Berinovasi
Sejumlah Prestasidan
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Surat Pembaca

Selamat atas Raihan Teropong CSR Award

Selamat atas Raihan Teropong CSR Award

Ingin Wisata Edukasi ke Galeri Beras 
Indonesia, Bagaimana Caranya ?

SAYA mendengar PT Food Station Tjipinang Jaya baru saja meraih penghargaan Teropong CSR 
Award 2020 untuk 2 kategori dari Media Teropongsenayan.com.

Dua kategori tersebut yakni Peduli Masyarakat dan Peduli UMKM. Penghargaan tersebut 
berhasil diraih oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, karena dewan Juri Teropong CSR Award 
menilai kiprah PT Food Station sangat jelas dalam membantu perkembangan UMKM dan peduli 
kepada masyarakat sekitar. 

Terkait penghargaan yang diterima tersebut, saya atas nama aktivis Klub Jurnalis Ekonomi 
Jakarta menyatakan selamat dan ikut bangga terhadap PT Food Station Tjipinang Jaya yang terus-
menerus memberikan manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

KAMSARI, Ketua Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta

SAYA mendengar PT Food Station Tjipinang Jaya baru saja meraih penghargaan Teropong CSR 
Award 2020 untuk 2 kategori dari Media Teropongsenayan.com dan Top CSR Award 2020 dari 
Majalah Top Business.

Pada ajang Teropong CSR Award 2020, PT Food Station Tjipinang Jaya mendapat 
penghargaan untuk dua kategori tersebut yakni Peduli Masyarakat dan Peduli UMKM. 
Penghargaan tersebut berhasil diraih oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, karena Dewan Juri 
Teropong CSR Award menilai kiprah Food Station sangat jelas dalam membantu perkembangan 

UMKM dan peduli kepada masyarakat sekitar. 
Sementara pada ajang Top CSR Award 2020, Food Station mendapatkan 2 penghargaan untuk 

kategori kategori TOP CSR Awards 2020 Star 4, dan kategori kedua, Direktur Utama Food Station 
Arief Prasetyo Adi terpilih sebagai TOP Leader on CSR Commitment 2020.

Terkait penghargaan yang diterima tersebut, saya atas nama warga Jakarta yang peduli terhadap kiprah 
BUMD yang ada di Jakarta, menyatakan selamat dan ikut bangga terhadap PT Food Station Tjipinang Jaya yang terus-
menerus memberikan manfaat kepada warga Jakarta secara meluas.

KORMEN BARUS, Pemerhati BUMD tinggal di Jakarta Timur

SEBAGAI warga yang peduli dan terpanggil untuk mengedukasi pelajar dan 
mahasiswa, saya menyambut baik kehadiran Galeri Beras Indonesia yang didirikan 
oleh PT Food Station Tjipinang Jaya.

Menurut saya galeri seperti ini sangat penting untuk menjadi sumber pengetahuan 
mengenai beras bagi masyarakat luas terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Melalui kehadiran Galeri Beras Indonesia, pelajar yang berkunjung ke Gudang SRG 
Food Station bisa menyaksikan langsung proses penggilingan padi, serta informasi 
mengenai padi antara lain, produksi padi di beberapa negara, produksi padi di sentra 
produksi di tanah air hingga tingkat konsumsi dan apakah daerah dan negara tersebut defi sit 
atau surplus dalam produksi padinya. Singkatnya pengunjung yang datang bisa teredukasi 
mengenai perberasan. 

Terkait hal tersebut saya ingin bertanya kepada PT Food Station Tjipinang Jaya, bagaimana prosedur 
yang harus dilakukan jika ada kalangan pelajar dari sekolah tertentu dan mahasiswa dari perguruan tinggi 
tertentu tertarik untuk berkunjung ke Galeri Beras Indonesia. 

Pertanyaannya, nomer kontak mana yang bisa dihubungi terkait kehadiran ke Galeri Beras tersebut. 
Mohon pencerahannya, terimakasih.

ROBERT WAYOI, Serdang, Jakarta Pusat
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GALERIKORPORASI

Food Station Terima Kunjungan PT RNI

Food Station Jajaki Kerjasama dengan PT Sang Hyang Seri

Food Station Berkunjung ke Kantor Kanwil Pajak Jakarta Timur

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) yang 
dipimpin oleh Direktur Pengembangan dan Pengendalian 
Usahanya Febriyanto menggelar kunjungan kerja ke PT Food 
Station Tjipinang Jaya, (7/7).

Dalam kunjungan kerja tersebut, sebagai wujud sinergi 
antara BUMN dan BUMD, PT RNI memutuskan untuk 
mempercayakan produksi gulanya (makloon) sebanyak 2000 
ton per bulan kepada PT Food Station Tjipinang Jaya. 

PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA BUMD milik Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta menjajaki kerjasama contract farming de-
ngan PT Sang Hyang Seri. Dalam rangka penjajakan kerjasama 
tersebut Jajaran Direksi Food Station menggelar kunjungan 
kerja ke lahan milik PT Sang Hyang Seri, Sukamandi, Subang 
Jawa Barat, Rabu 8 Juli 2020. 

Hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Utama PT Food 
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi, Direktur Operasio-
nal Frans M Tambunan dan Kepala Bagian Pengadaan PT Food 
Station Tjipinang Jaya Ferry Fardiansyah.

DALAM rangka konfirmasi mengenai pemeriksaan pajak 
Tahun 2016, Direktur Keuangan dan SDM Food Station 
Thomas Hadinata dan Direktur Operasional Frans M 
Tambunan berkunjung Kantor Kanwil DJP Jakarta Timur yang 
berlokasi di Gedung Pulomas Offi ce, Jalan Pulomas Timur No. 

2 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta (7/7).
Kunjungan tersebut sekaligus mengkonfi rmasikan sebagai 

objek pajak yang baik, PT Food Station Tjipinang Jaya siap 
untuk selalu melakukan konfi rmasi mengenai pembayaran 
pajaknya. 
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 Kunjungan PT RNI ke Food Station

 Kunjungan Perusahaan Konsultan Organisasi Global Korn Ferry Indonesia.
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KPK dan Pemprov DKI Bahas Penyaluran Bansos Warga 
Terdampak Covid-19
KEDUA Petinggi KPK Nurul Ghufron dan Alexander Mawarta 
menyambangi Balai Kota DKI Jakarta, untuk melakukan rapat 
koordinasi terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) terha-
dap masyarakat terdampak virus corona (Covid-19) di Balai 
Kota, Jakarta, Kamis, (9/7/2020). Kehadiran KPK dalam hal 
ini untuk memastikan penyaluran bansos berjalan sesuai de-
ngan aturan sehingga tidak saling tumpang tindih.

Dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswe-

dan didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza 
Patria turut serta bersama jajaran pimpinan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dan pimpinan BUMD di lingkungan 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi pun 
menghadiri Rakor yang membahas mengenai Realisasi dan 
Rencana Lanjutan Penyaluran Bansos Penanganan Covid-19 
di Provinsi DKI Jakarta. 

Direktur Utama SHS Karyawan Gunarso mengatakan, 
pengembangan kawasan pertanian ini merupakan bagian dari 
upaya Klaster Pangan BUMN mendorong peningkatan pro-
duksi beras nasional serta guna meningkatkan kesejahteraan 
petani melalui program Corporate Farming yang terintegrasi 
dari hulu (produksi) hingga hilir (pemasaran).

“Diharapkan dengan adanya pendampingan serta dukungan 
BUMN Pangan, tingkat produktivitas di lahan tersebut dapat 
mencapai target peningkatan 70% dari yang semula 5 ton per 
hektar menjadi 8,5 ton per hektar, sehingga dari luas 1.000 
hektar ditargetkan dapat diperoleh 8.500 ton gabah kering 
panen (GKP),” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/7). 

Food Station Bertemu dengan Direktur Impor Kemendag
DIREKTUR Keuangan & Umum PT Food Station Tjipinang 
Jaya Thomas Hadinata, Direktur Operasional PT Food 
Station Tjipinang Jaya  Frans M Tambunan dan Kepala Bagian 
Pengadaan PT Food Station Tjipinang Jaya Ferry Fardiansyah 
bertemu dengan Direktur Impor Dirjen Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagangan I Gusti Ketut Astawa, di 
Kantor Kementerian Perdagangan Jalan MI Ridwan Rais No.5, 
Jakarta Pusat, (9/7). 

Dalam pertemuan informal tersebut, kedua belah pihak 
membahas stabilisasi harga bawang putih di DKI Jakarta.   Pertemuan dengan Direktur Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag.
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 Penjajakan dengan PT Sang Hyang Seri

 Rapat koordinasi terkait penyaluran Bansos antara KPK dan Pemprov DKI
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GALERIKORPORASI

Food Station Terima Kunjungan Ketua Umum Inkoppas

Food Station Gelar MoU dengan PT Cahaya Selaras Agung

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Gelar Kunjungan ke Food Station

FERRY Juliantono terpilih menjadi Ketua Umum Induk 
Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) menggelar kunjungan 
kerja ke PT Food Station Tjipinang Jaya, 10 Juli 2020.

Dalam kunjungan tersebut politisi Gerindra tersebut 
diterima langsung oleh Direktur Utama Food Station Arief 
Prasetyo Adi. 

Ferry mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka 

FOOD STATION menggelar penandatanganan kerjasama 
dengan PT Cahaya Selaras Agung sebuah perusahaan yang 
berlokasi di Ruko Sentra Niaga Blok K No. 7, Green Lake City, 
Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, (10/7).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama 
PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi dan Direktur 

WAKIL Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarief yang juga 
menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta 
Syarief menggelar kunjungan kerja ke PT Food Station 
Tjipinang Jaya, 13 Juli 2020.

Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi menerima 
langsung kehadiran Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta 
tersebut yang hadir ditemani oleh beberapa stafnya. 

Seperti biasa usai berdiskusi di Kantor Pusat Food Station, 
Direktur Utama Food Station mengajak Sekretaris Komisi D 
DPRD DKI Jakarta Syarief tersebut berkunjung ke Gudang SRG 
yang merupakan fasilitas produksi dan pergudangan milik PT 
Food Station Tjipinang Jaya. 

silaturahmi sekaligus penjajakan kerjasama dengan Food 
Station. 

Seperti biasa setelah berdiskusi di Kantor Pusat PT Food 
Station, rombongan Inkoppas yang dipimpin Ferry diajak 
berkeliling mengunjungi Gudang SRG yang merupakan 
fasilitas produksi dan pergudangan milik PT Food Station 
Tjipinang Jaya. 

Utama PT Cahaya Selaras Agung di Kantor PT Food Station 
Tjipinang Jaya.

Melalui penandatanganan kerjasama ini, PT Cahaya 
Selaras Agung akan mengerjakan proyek interior dan 
Mekanikal Elektrikal Kantor Pusat PT Food Station Tjipinang 
Jaya terhitung mulai 25 Juli 2020 hingga 6 bulan kedepan. 

 Kunjungan Staf Khusus Menteri Perdagangan Lukmanul Khakim

 Food Station menggelar penandatangan kerjasama dengan PT Cahaya Selaras Agung.
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TERUS BERINOVASI
DAN TERUS BERPRESTASI

MENJELANG PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-75, PT FOOD 
STATION TJIPINANG JAYA KEMBALI MERAIH PRESTASI YANG 
MEMBANGGAKAN. DUA PENGHARGAAN CSR AWARD DIRAIH DARI 
AJANG TEROPONG CSR AWARD DAN TOP CSR AWARD.
Oleh: Tim Humas

ADA yang spesial menjelang 
Perayaan HUT RI ke-75, Pa-
salnya PT Food Station Tjipi-
nang Jaya memberikan kado 

istimewa kepada Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta berupa peng-
hargaan CSR Award dari Teropong CSR 
Award dan Top CSR Award.

Di ajang Teropong CSR Award, 
Food Station meraih penghargaan CSR 
untuk kategori Peduli Masyarakat dan 
Peduli UMKM, sementara pada ajang 
Top CSR Award, Food Station meraih 
penghargaan untuk kategori Top CSR 
Awards 2020 Star 4 dan Direktur 
Utama Food Station Arief Prasetyo Adi 
terpilih sebagai TOP Leader on CSR 
Commitment 2020. 

Dua penghargaan CSR Award 
tersebut membuktikan bahwa Food 

Station dalam kiprahnya menjaga 
ketahanan pangan Jakarta telah men-
jalankan prinsip 3P secara seimbang. 
Adapun 3P tersebut adalah Profit, 
People dan Planet. 

Kedua penghargaan di ajang CSR 
Award ini melengkapi sejumlah peng-
hargaan yang sebelumnya telah diraih 
oleh PT Food Station Tjipinang Jaya. 
Misalnya belum lama ini bersamaan 
dengan Perayaan HUT DKI Jakarta yang 
lalu, Food Station juga meraih Anugerah 
Rekor MURI. 

“Berbagai penghargaan tersebut 
menjadi spirit bagi kami untuk terus 
maju mengembangkan perusahaan 
sekaligus memberikan manfaat untuk 
orang banyak,” ujar Direktur Utama 
PT Food Station Tjipinang Jaya Arief 
Prasetyo Adi. 

Tak hanya itu, di tahun sebelumnya, 
BUMD Pangan milik Pemerintah Pro-
vinsi DKI Jakarta ini juga meraih BUMD 
Award untuk tahun 2018 dan 2019. 

Seiring waktu berjalan, boleh jadi 
jumlah penghargaan yang diraih oleh 
Food Station bakalan bertambah. Pa-
salnya hingga kini Food Station juga 
masih mengikuti tahapan kegiatan 
penjurian BUMD Award dari sebuah 
lembaga marketing terkemuka dan se-
buah Majalah Bisnis. 

Arief menambahkan tak hanya 
soal penghargaan, perusahaannya juga 
terus berinovasi menghadapi situasi 
pandemi Covid-19 ini. 

“Dunia usaha dituntut untuk mela-
kukan inovasi dan sejumlah terobosan 
untuk tetap survive. Nah inovasi dan 
terobosan inilah yang selalu berusaha 
dilakukan oleh Food Station,” ungkap 
Arief. 

Salah satu terbosan tersebut adalah 
terus menjalin sinergi dan kemitraan 
dengan sejumlah pihak. Misalnya 
bekerjasama dengan PT Rajawali Nu-
santara Indonesia (RNI) sebuah per-
usahaan BUMN yang dikenal sebagai 
produsen gula dan obat-obatan. Hasil 
sinergi tersebut, PT RNI menyepakati 
untuk makloon sebanyak 2000 ton 
gula per bulan kepada PT Food Station 
Tjipinang Jaya.

Selain itu, terobosan lainnya adalah 
kini berbagai produk Food Station bisa 
dibeli melalui platform GrabMart. Pa-
salnya Food Station sudah melakukan 
kerjasama dengan Grab Indonesia. Me-
lalui kerjasama ini pelanggan Grab bisa 
membeli berbagai produk Food Station 
seperti beras, gula pasir, minyak goreng, 
tepung terigu dan lain-lain melalui fi tur 
GrabMart. 

Kedepan, tentu akan ada sejumlah 
terobosan lain yang akan dilakukan. 
Tujuannya hanya satu, mematikan agar 
perusahaan bisa melewati pandemi Co-
vid-19 ini dengan baik, sehingga tetap 
bisa tumbuh sesuai harapan dan seiring 
dengan itu juga tetap bisa menunaikan 
tugas yang dibebankan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta. 
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 Food Station mendapat 2 Penghargaan di TOP CSR Awards 2020 
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LENSAKORPORASI

FOOD STATION RAIH 2 
PENGHARGAAN TEROPONG 
CSR AWARD 2020
RAJIN BERMITRA DENGAN KOPERASI DAN GAPOKTAN SAAT 
MENJALANKAN PERANNYA MENJAGA KETAHANAN PANGAN 
JAKARTA, FOOD STATION RAIH 2 PENGHARGAAN TEROPONG CSR 
AWARD 2020. DUA PENGHARGAAN TERSEBUT ADALAH PEDULI 
MASYARAKAT DAN PEDULI UMKM
Oleh: Tim Humas

PT FOOD STATION TJIPI-
NANG JAYA  mera ih  dua 
p e n g h a r g a a n  d a l a m  p e -
laksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR) atas pem-
berdayaan koperasi dan gapoktan 
serta kepedulian masyarakat di sekitar 
lingkungan perusahaan.

D u a  p e n g h a r g a a n  t e r s e b u t 
diberikan pada acara Teropong CSR 
Award (TCA) 2020 yang digelar secara 
daring, Rabu (15/07/2020). Adapun 
dua penghargaan yang diraih oleh Food 
Station adalah Peduli Masyarakat dan 
Peduli UMKM.

Direktur Utama PT Food Station 

Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi me-
ngatakan Food Station dalam kiprahnya 
memang selalu bersentuhan dengan 
pelaku UMKM yang tergabung dalam 
koperasi dan Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan). Beberapa koperasi yang 
sudah bekerjasama dengan Food Sta-
tion antara lain Koperasi Putra di Blitar 
dan Koperasi Peternak Sapi Bandung 
Utara (KPSBU).

Kedua koperasi tersebut lanjut 
Arief merupakan mitra yang sudah 
bekerjasama dengan Food Station da-
lam beberapa tahun terakhir. Koperasi 
Putra Blitar merupakan wadah bagi 
peternak petelur ayam yang ada di Bli-
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 Food Station meraih 2 Penghargaan Teropong CSR Award 2020
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tar, sementara Koperasi Peternak Sapi 
Bandung Utara (KPSBU) merupakan 
pemasok susu untuk PT Diamond yang 
merupakan produsen susu UHT untuk 
kebutuhan pangan murah KJP.

Karena itu, Arief mengapresiasi dua 
penghargaan yang diberikan kepada 
Food Station.

“Semoga dua penghargaan ini 
bisa memotivasi kami untuk terus 
berkontribusi untuk pengembangan 
UMKM dan tetap menjalin hubungan 
baik  dengan l ingkungan sekitar 
perusahaan,” ujarnya.

Sekedar informasi, media tero-
pongsenayan.com menyelenggarakan 
acara pemberian penghargaan kepada 
perusahaan-perusahaan di Indonesia 
yang berkonstribusi dalam pelaksanaan 
CSR. Penghargaan diberikan kepada 
beberapa perusahaan milik BUMN, 
BUMD dan Swasta yang memiliki ko-
mitmen besar terhadap kepedulian 
sosial. Adapun yang menjadi juri dalam 
TCA Award 2020 adalah Ketua MPR RI 
Bambang Soesatyo, Ketua Himpunan 
Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) 
Sarman Simanjorang, Ketua Forum 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
Jakarta Mahir Yahya Bayasut, Wakil Ke-
tua Badan Perlindungan Konsumen Na-
sional (BPKN) Rolas Budiman Sitinjak, 
Akademisi Bidang Sosiologi Pedesaan 
dan Pengembangan Masyarakat IPB, 
Mahmudi Siwi.

Ketua Juri TCA 2020 Bambang 
Soesatyo mengatakan penghargaan ini 
akan menjadi pendorong bagi perusa-
haan-perusahaan di Indonesia untuk 
terus meningkatkan brand mereka me-
lalui sejumlah program CSR.

Program CSR, kata Bamsoet, sangat 
berperan besar dalam meningkatkan 
mutu dan mengembangkan ekonomi 
masyarakat terutama dalam masa sulit 
di musim pandemi seperti sekarang.

“Dalam pandemi ini rasa sosial kita 
terus ditingkatkan, berusaha untuk 
membantu masyarakat dan semangat 
partisipasi,” kata Bamsoet dalam 
sambutannya.

Politikus Golkar yang juga Ketua 
MPR RI ini berharap acara CSR Award 
yang diselenggarakan media Teropong 
Senayan dapat menjadi batu loncatan 
untuk para perusahaan agar terus 
memberikan bantuan kepada masya-
rakat melalui program CSR.

“Saya secara pribadi ucapkan 
selamat kepada para pemenang CSR 
Award 2020. Perusahaan yang belum 

mendapatkan penghargaan ini, semoga 
pada kesempatan dilain waktu bisa 
menerima penghargaan ini,” kata pria 
yang akrab disapa Bamsoet ini.

Pada hari puncak penganugerahan 
Teropong CSR Award 2020, terdapat 
1 3  p e r u s a h a a n  y a n g  b e r h a s i l 
memenangkan dan dinilai memiliki 
kualitas penilaian tertinggi. Berikut 
daftar perusahaannya:
1. PT Telekomunikasi Indonesia (Per-

sero) Tbk
2. PT Pertamina (Persero)
3. PT Hutama Karya (Persero)
4. PT Telekomunikasi Seluler (Telkom-

sel)
5. PT Indofood Sukses Makmur Tbk
6. PT Wahana Ottomitra Multiartha 

(WOM) Finance Tbk
7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk
8. PT Food Station Tjipinang Jaya
9. PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk
10. PT Asuransi Adira Dinamika (Adira 

Insurance) Tbk
11. Perumda Pasar Jaya
12. PT Smartfren Telecom Tbk
13. PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfa-

mart) Tbk 
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PT FOOD STATION TJIPI-
NANG JAYA berhasil menjadi 
pemenang untuk 2 kategori 
dalam ajang Top CSR Awards 

2020 yang diselenggarakan Majalah Top 
Business di Golden Ballroom, The Sultan 
Hotel, Jakarta, Rabu (29/7).

Food Station berhasil memenang-
kan kategori TOP CSR Awards 2020 
Star 4, Direktur Utama Food Station 
Arief Prasetyo Adi terpilih sebagai TOP 

Leader on CSR Commitment 2020. 
“Ajang Top CSR Award 2020 ini, 

akan lebih memotivasi saya pribadi dan 
PT Food Station Tjipinang Jaya untuk 
bekerja lebih giat lagi dalam menjaga 
Ketahanan Pangan Jakarta sesuai pe-
rintah Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan,” ujarnya. 

Dikatakan Arief dalam perjala-
nannya beberapa tahun terakhir Food 
Station dalam melaksanakan tugasnya 

memang selalu menerapkan prinsip 3P 
secara seimbang. Adapun 3P tersebut 
adalah Profi t, People dan Planet. 

“Dua penghargaan ini setidaknya 
menjadi pengukuhan bahwa kami 
dalam menjalankan tugas menjaga 
ketahanan pangan Jakarta selalu me-
nerapkan prinsip 3P tersebut secara 
seimbang,” jelas Arief. 

Sekedar informasi belum lama 
ini, Food Station juga mendapatkan 2 
Penghargaan CSR dari ajang Teropong 
CSR Award 2020.  Penghargaan 
tersebut  da lam kategor i  Pedul i 
Masyarakat dan Peduli UMKM. 

D a l a m  a j a n g  Te ro p o n g  C S R 
Award 2020 ini, Food Station dalam 
menjalankan tugas menjaga ketahanan 
p a n g a n  J a k a r t a  d i n i l a i  b a n ya k 

Food Station Raih 2 
Penghargaan di Ajang 
TOP CSR Awards 2020
KONSISTEN MENERAPKAN PRINSIP 3 P DAN GCG DALAM 
MENJALANKAN TUGASNYA, PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA 
BERHASIL MERAIH 2 PENGHARGAAN DI AJANG TOP CSR AWARD 
2020. PRESTASI INI SANGAT MEMBANGGAKAN KARENA SEBELUMNYA 
PT FOOD STATION JUGA BERHASIL MERAIH 2 PENGHARGAAN DI 
AJANG TEROPONG CSR AWARD 2020.

Oleh: Tim Humas

LENSAKORPORASI
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membantu pengembangan UMKM 
berbasis pertanian dan peternakan 
di beberapa daerah sentra produksi 
yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur 
dan beberapa daerah lainnya. Selain 
itu melalui program-programnya, Food 
Station juga dinilai memiliki kepedulian 
yang tinggi kepada masyarakat. 

“Alhamduli l lah penghargaan-
penghargaan tersebut sekali lagi 
menunjukkan Food Station juga peduli 
kepada masyarakat banyak/People 
dengan kegiatan sosialnya yang selalu 
memperhatikan prinsip GCG,” tandas 
Arief. 

Ketua Penyelenggara TOP CSR 
Awards 2020 M Lutfi Handayani 
mengatakan, ajang penghargaan ini 
diselenggarakan untuk mendorong 
peningkatan efektivitas dan kualitas 
program CSR perusahaan-perusahaan 

yang beroperasi di Indonesia.
“Kegiatan TOP CSR Awards ini me-

rupakan kegiatan pembelajaran CSR 
sekaligus kegiatan Penghargaan CSR 
terbesar di Indonesia,” kata Lutfi .

Penilaian TOP CSR Awards 2020 
berbasis ketentuan ISO 26000, Good 
Corporate Governance (GCG), dan 
Strategi Bisnis.

Proses penyelenggaraan TOP CSR 
Awards 2020 diawali dengan Penen-
tuan Kandidat Awal, pengiriman apli-
kasi TOP CSR Index, pengisian jawaban 
kuesioner, wawancara penjurian, dan 
sidang penentuan pemenang.

Adapun selaku Dewan Juri TOP 
CSR Awards 2020 adalah Ketua Komite 
Nasional Kebijakan GCG (KNKG) Mas 
Achmad Daniri dan pihak-pihak lain 
yang concern mengamati program CSR 
di Indonesia. 

 Food Station mendapat 2 Penghargaan di TOP CSR Awards 2020 
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DALAM upaya meningkat-
kan produksi beras nasional, 
baik secara kualitas maupun 
kuantitas, Menteri Pertanian 

Syahrul Yasin Limpo menyebutkan 
bahwa para pelaku penggilingan me-
miliki peran yang sangat penting. Untuk 
itu, Syahrul mengharapkan para pelaku 
penggilingan bisa meningkatkan kapa-
sitas dan kemampuan penggilingannya.

Pandangan tersebut disampaikan 
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
saat dirinya menyampaikan sambutan 
di acara Rapat Kordinasi Komando Stra-
tegi Pembangunan Penggilingan Padi 

(Kostraling). 
“Kami (Kementan) saat ini memi-

liki program Komando Strategi Pem-
bangunan Penggilingan Padi (Kostra-
ling). Kostraling ini adalah ruang yang 
kami buka untuk dimanfaatkan oleh para 
pengusaha penggilingan, terutama kecil 
dan mikro. Menurut saya, Kostraling 
ini menjadi tempat bagi penggilingan 
untuk naik kelas,” ungkapnya saat mem-
buka Rapat Koordinasi Kostraling, Rabu 
(22/7/2020), melalui teleconference. 

Hadir dalam acara tersebut Direktur 
Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Ke-
tua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso 

ditemani oleh Direktur Utama PT Food 
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo 
Adi yang juga menjabat sebagai Dewan 
Pakar Perpadi. 

Menurut Syahrul, Kementan ber-
upaya meningkatkan kelas para peng-
usaha penggilingan padi, baik dari sisi 
kemampuan penggilingan ataupun 
perannya dalam industri beras.

“Kami harapkan melalui Kostraling, 
para pelaku penggilingan tidak hanya 
sekadar menggiling, tapi juga bisa men-
jadi buffer stock dengan memiliki gudang 
dan kemampuan packaging yang lebih 
baik,” jelas Syahrul.

Melalui Kostraling, Syahrul meng-
ungkapkan pihaknya berkomitmen 
untuk memfasilitasi revitalisasi industri 
penggilingan padi, terutama skala ke-
cil dan mikro. Revitalisasi tidak hanya 
bersumber pada dana pemerintah, tapi 
juga memanfaatkan kerja sama dengan 
perbankan melalui KUR. 

INDUSTRI PENGGILINGAN PADI MAUPUN SEKTOR PERTANIAN 
SECARA UMUM MEMILIKI PROSPEK BISNIS YANG MENJANJIKAN. 
BAHKAN KETIKA BANYAK SEKTOR LAIN TERDAMPAK AKIBAT 
PANDEMI, BISNIS DI SEKTOR PERTANIAN JUSTRU TETAP 
MENGUNTUNGKAN.
Oleh: Tim Humas

Kementan Dorong Revitalisasi 
Industri Penggilingan 
Padi Nasional

 Rapat Kordinasi Komando Strategi Pembangunan Penggilingan Padi (Kostraling) melalui teleconference, Rabu (22/7/2020).
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“Saya berharap akan lebih banyak 
pelaku penggilingan padi yang meman-
faatkan KUR. Bukan berarti kami akan 
menghilangkan bantuan, tapi saya yakin 
kalau menggunakan KUR, para pelaku 
penggilingan akan menjalankan usaha 
lebih serius lagi,” ungkapnya.

Syahrul menyebutkan industri peng-
gilingan padi maupun sektor pertanian 
secara umum memiliki prospek bisnis 
yang menjanjikan. Bahkan ketika banyak 
sektor lain terdampak akibat pandemi, 
bisnis di sektor pertanian justru tetap 
menguntungkan. 

“Indonesia bisa menang melawan 
pandemi Covid-19 melalui pertanian. 
Dalam kondisi apa pun, semua orang 
tetap butuh makan. Karena itu, bisnis 
pertanian, termasuk penggilingan me-
miliki prospek yang sangat baik. Maka 
semua penggilingan harus berputar le-
bih kuat lagi karena hasil pertanian kita 
tidak hanya dibutuhkan dalam negeri, 
tapi juga luar negeri,” tegas Syahrul.

Pada kesempatan yang sama, Per-
satuan Pengusaha Penggilingan Padi 
dan Beras (Perpadi) menyambut positif 
keberadaan Kostraling. 

Ketua Umum Perpadi Sutarto Ali-
moeso menyebutkan Kostraling bisa 
menjadi wadah bagi para pengusaha 
penggilingan padi untuk bertemu de-
ngan perbankan dan kelompok penentu 
kebijakan lainnya.

“Kami harapkan program KUR bisa 
dinikmati oleh pelaku kecil dan mikro 
sehingga bisa mempercepat revitali-
sasi. Jika kita bisa merevitalisasi industri 
penggilingan beras, maka akan terjadi 
penurunan kehilangan hasil, serta pe-
ningkatan rendemen, efisiensi, dan 
kualitas beras sehingga pada akhirnya 
kita bisa meningkatkan produksi beras 
secara nasional,” tutur Soetarto. 

Berdasarkan data Perpadi, saat ini 
mayoritas pelaku industri penggilingan 
padi berskala kecil mikro. Pelaku industri 
penggilingan padi skala mikro memiliki 
ciri hanya melibatkan satu hingga empat 
orang tenaga kerja, sementara pelaku 
skala kecil melibatkan 5-19 tenaga kerja.

“Industri penggilingan padi nasional 
sebagian besar masih diisi pelaku skala 
kecil dan mikro. Manajemen mereka 
masih lemah. Untuk itu diperlukan 
revitalisasi terhadap manajemen, konfi -
gurasi, dan kelengkapannya. Industri ini 
juga membutuhkan permodalan dan 
akses pasar yang terintegrasi,” terang 
Soetarto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ta-

naman Pangan Suwandi menyampaikan 
bahwa pihaknya akan terus mendorong 
Kostraling sebagai jembatan antara pro-
duksi petani padi dan konsumen.

“Rakor ini diselenggarakan untuk 
mengidentifikasi permasalahan yang 
terjadi di lapangan. Program Kostraling 
sudah berjalan selama enam bulan. De-
ngan adanya KUR, kita harapkan gerak 
Kostraling bisa lebih lagi sehingga hasil 
panen ke depannya bisa diserap oleh 

Kostraling,” sebutnya. 
Suwandi menyebutkan subsektor 

tanaman pangan memiliki realisasi 
penyerapan KUR terbesar hingga 18 
Juli 2020. Tercatat subsektor ini telah 
menyerap dana KUR senilai Rp6,9 triliun 
atau 31,54 persen dari total realisasi 
KUR sektor pertanian senilai Rp21,9 tri-
liun. Sementara industri penggilingan 
sendiri telah menyerap dana KUR senilai 
lebih dari Rp335 miliar. 

 Rakor Kostraling melalui teleconference, Rabu (22/7/2020).

 Rakor Kostraling melalui teleconference, Rabu (22/7/2020).
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BUMD ACADEMY DKI JAKARTA MENGGELAR WORKSHOP 
KPBU. MELALUI KEGIATAN INI DIHARAPKAN AGAR BUMD BISA 
BERTRANSFORMASI UNTUK MENEMUKAN MODEL BISNIS YANG 
TEPAT AGAR TERUS EKSIS DAN BERKESINAMBUNGAN.

Oleh: Tim Humas

W
AKIL Gubernur DKI Jakarta, 
Ahmad Riza Patria (Ariza) 
secara resmi membuka 
Workshop Kerjasama Pe-

merintah dengan Badan Usaha (KPBU), 
di Hotel Novotel Cikini, Jakarta Pusat, 
Rabu (8/7).

Turut hadir dalam Workshop KPBU 
tersebut, Kepala Badan Pengelola/Pem-
binaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Faisal 
Safrudin; Ketua BUMD Academy DKI 
Jakarta, Arief Nasrudin; Direktur Utama 
Food Station Arief Prasetyo Adi, pimpinan 
BUMD, para narasumber dan peserta 
Workshop KPBU-BUMD Academy DKI 
Jakarta; serta Ketua TGUPP, Amin Subekti. 

Kegiatan Bisnis Forum ini diinisiasi 
oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
Academy DKI Jakarta yang diketuai oleh 
Arief Nasrudin, yang juga merupakan 
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya.

Dalam sambutannya, Ariza menekan-
kan optimalisasi KPBU untuk menopang 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
DKI Jakarta. Diharapkan seluruh BUMD 
milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dapat melakukan Transformasi Model 
Bisnis BUMD agar tetap eksis, berdaya 
saing, dan berkesinambungan di tengah 
Pandemi Global COVID-19. Karena itu, 
program transformasi BUMD yang dilaku-
kan secara kolaboratif oleh seluruh BUMD 
di Jakarta dinilainya sangat penting.

“Idealnya BUMD itu harus bisa survive 
dengan swasta. Apalagi di masa pandemi 
ini. Jadi kita memang harus tangguh da-
lam berbagai hal. Alhamdulillah berbagai 
kebijakan yang diambil Pak Anies, kita bisa 
survive menghadapi pandemi COVID-19. 
Ini tantangan tersendiri bagi kita semua 
dalam rangka pencegahan (dan) pena-
nganan. Tantangan yang tidak kalah pen-

ting, bagaimana kita bisa mengembalikan 
pertumbuhan/kegiatan ekonomi. Dan ini 
sangat bergantung pada peran kita semua, 
khususnya dari BUMD,” ujar Ariza, dikutip 
dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Melalui Transformasi BUMD, diharap-
kan seluruh BUMD DKI Jakarta semakin 
profesional menjalankan fungsinya se-
hingga mampu bersaing dan siap meng-
hadapi dinamika bisnis, termasuk di saat 
pandemi Covid-19.

“Kami harap para BUMD mulai mela-
kukan identifi kasi/pencatatan (aset) dan 
sebagainya. Supaya kita bisa memanfaat-
kan aset-aset kita ini dengan baik. Kita 
lihat ke depan, mari perluas pasar, men-
cari mitra investor yang strategis, bangun 
bisnis berskala nasional bahkan regional, 
ciptakan lapangan kerja bernilai tinggi. 
Bangun ketahanan pangan, berdayakan 
UMKM agar kita bisa ikut maju. Berkola-
borasi dengan investor dan institusi global 
untuk membuat agar UMKM naik kelas,” 
terangnya.

Ariza mengapresiasi dan menyambut 
positif atas sinergi para stakeholder yang 
berkolaborasi bersama TGUPP, Badan Pe-
ngelola (BP) BUMD dan BUMD Academy 
DKI Jakarta untuk menggelar Business 
Forum dalam rangka Transformasi Model 
Bisnis BUMD agar terus eksis dan berke-
sinambungan. Diharapkan juga melalui 
Forum Bisnis tersebut, BP BUMD dapat 
melakukan monitoring dan evaluasi ker-
jasama antar BUMD; serta menerapkan 
Implementasi sinergi BUMD dalam Key 
Perfomance Indicator (KPI).

“Jalin sinergi antar BUMD, saling me-
lengkapi, bekerjasama dalam menjalankan 
core bisnis perusahaan. Konsolidasi antar 
perusahaan BUMD dan siap menghadapi 
pasar dalam situasi sesulit apapun. Semo-
ga kita semua bisa bersinergi, supaya kita 
bisa survive dan tampil. Saya yakin dan op-
timis, Bapak/Ibu bisa menjalankan tugas 
sebagai pimpinan direksi BUMD dengan 
baik dan memberikan nilai tambah bagi 
Pemprov DKI, warga Jakarta dan dunia 
usaha,” tandasnya. 

Wagub Ahmad Riza Patria 
Resmikan Workshop KPBU 
yang digelar BUMD Academy

 Wakil Gubernur DKI Jakarta pada saat membuka Workshop Kerjasama Pemerintah dengan 
Badan Usaha (KPBU).
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Selesai Oktober, Proyek 
Penebalan Jalan di PIBC Kini 
Sudah Mencapai 57 Persen
PROYEK PENEBALAN JALAN DAN PEMBUATAN DRAINASE DI PIBC 
BERJALAN SESUAI JADWAL. KALAU SEMUANYA LANCAR, OKTOBER 
TAHUN INI PROYEK YANG MASUK DALAM BINGKAI REVITALISASI 
PIBC INI SUDAH BISA DIRESMIKAN.
Oleh: Tim Humas

PROYEK penebalan jalan dan 
pembuatan drainase di Pasar 
Induk Beras Cipinang (PIBC) 
dan Fasilitas Produksi terus 

dijalankan oleh PT Food Station Tjipi-
nang Jaya. 

Proyek yang dijalankan dalam 
konteks Revitalisasi PIBC tersebut kini 
sudah mencapai 57%. 

“Perkembangan proyek penebalan 
jalan dan pembuatan drainase hingga 
Juli 2020 sudah mencapai 57% dan ini 
sesuai dengan jadwal yang telah dibuat 
oleh kontraktor yang mengerjakannya,” 
ujar Direktur Utama PT Food Station 

Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi. 
Sesuai jadwal yang telah ditentukan 

lanjut Arief, Akhir Oktober mendatang, 
proyek penebalan jalan dan pembuatan 
drainase di PIBC selesai 100%. 

“Saya berharap proyek penebalan 
jalan ini berlangsung dengan lancar 
sehingga proyeknya bisa selesai sesuai 
jadwal dan segera bisa digunakan 
dengan maksimal oleh kendaraan berat 
yang setiap hari hilir-mudik di PIBC,” 
jelas Arief.

A r i e f  m e n a m b a h ka n  p roye k 
perbaikan jalan sepanjang 45.801,57 m2 
tersebut dikerjakan karena setiap hari 

banyak kendaraan berat yang keluar-
masuk ke PIBC. Sementara pembuatan 
drainase sepanjang 6347,48 m dan 
pembuatan sumur retensi dibuat untuk 
memperbaiki irigasi yang ada di PIBC.

“Kita nggak ingin jalan yang ada di 
PIBC rusak, karena kalau jalannya sam-
pai rusak dikhawatirkan dampaknya 
akan mengganggu kelancaran distribusi 
beras yang ada di PIBC,” jelas Arief.

HABISKAN DANA RP90 MILIAR
Selain memperbaiki sarana jalan, 

pada waktu yang bersamaan mana-
jemen Food Station juga membangun 
sarana drainase dan sumur retensi. 
Ketiga proyek tersebut dikerjakan ber-
samaan dengan menghabiskan biaya 
sebesar Rp90 miliar. Adapun dananya 
dikeluarkan dari kas internal perusahaan.

Arief menjelaskan, kolam retensi 
dan sumur resapan dibuat untuk 

 Pintu gerbang 1 PIBC
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menampung air dari saluran drainase 
sekaligus meresapkannya ke dalam 
tanah.

“Perbaikan jalan tanpa perbaikan 
drainase akan sia-sia, karena airnya 
tetap menggenang sehingga akan 
merusak jalan yang sudah diperbaiki, 
itu makanya perbaikan jalan dan pem-
buatan sumur resapan dan drainase 
kita upayakan untuk dilakukan secara 
bersamaan,” ungkap Arief.

Lebih lanjut Arief menambahkan 
perbaikan jalan, drainase dan sumur 
resapan merupakan bagian dari Proyek 
Revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang 
yang sudah dijalankan oleh Food Sta-
tion sejak 3 tahun terakhir.

Melalui revitalisasi PIBC ini, sarana 
dan prasarana di PIBC diperbaiki secara 
bertahap disesuaikan dengan keterse-
diaan anggaran perusahaan. Namun 
demikian secara sadar alokasi untuk 

revitalisasi PIBC meningkat setiap 
tahunnya.

“Sebagai objek vital usia PIBC sudah 
40 tahun-an lebih, karena itu kami sa-
ngat concern dan serius melakukan per-
baikan sarana dan prasarana penunjang 
yang ada di PIBC. Ini sekaligus wujud 
komitmen kami untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada pedagang 
dan pengunjung yang datang ke PIBC,” 
ujar Arief.

Sekedar informasi sebelum proyek 
perbaikan jalan dikerjakan, manajemen 
Food Station juga telah menyelesaikan 
sejumlah proyek revitalisasi yang lain. 
Beberapa perbaikan tersebut antara lain 
pengecatan atap pertokoan dan pergu-
dangan, perbaikan gudang dari kondisi 
yang semi permanen menjadi perma-
nen, 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 se-
lalu mensisihkan anggaran perusahaan 
untuk perbaikan sarana dan prasarana 
penunjang di PIBC,” ungkap Arief.

Terkait pembangunan infrastruk-
tur di PIBC, Food Station juga intens 
menggelar kordinasi dan bersinergi 
dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ja-
karta 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. 

 Area pergudangan PIBC

 Area pertokoan PIBC

 Pintu gerbang 3 PIBC

 Terdapat sumur resapan, saluran utilitas dan trotoar di sepanjang jalan beton.
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 Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga saat berkunjung bersama sejumlah Anggota Komisi B DPRD DKI 
Jakarta lainnya ke fasilitas produksi dan pergudangan milik PT Food Station Tjipinang Jaya, Selasa, (14/7).

KOMISI B DPRD PROVINSI DKI JAKARTA MENDORONG BADAN 
USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA 
UNTUK MEMPERLUAS CAKUPAN PENDISTRIBUSIAN BERAS YANG 
DIPRODUKSINYA SERTA MENAMBAH PORTOFOLIO PRODUK 
YANG DIKELOLANYA.
Oleh: Tim Humas

Komisi B Gelar Kunjungan 
Kerja ke Food Station

HAL tersebut disampaikan 
oleh Sekretaris Komisi B 
DPRD DKI Jakarta Pandapo-
tan Sinaga saat berkunjung 

bersama sejumlah Anggota Komisi B 
DPRD DKI Jakarta lainnya ke fasilitas 
produksi dan pergudangan milik Food 
Station, Selasa, (14/7).

Menurutnya kualitas beras yang 
diproduksi Food Station sangat baik 
sehingga dinilai mampu bersaing di 
pasar nasional.

“Kami bangga BUMD kita bisa 
produksi beras dengan kualitas baik dan 
sudah bisa masuk ke beberapa modern 
market ternama,” ujarnya.

Pandapotan meminta agar Food 
Stat ion tetap mempertahankan 
pengendalian mutu (quality control) 
yang dinilai sudah sangat baik karena 
telah didukung mesin pengolah, lab, 

serta sumber daya manusia (SDM) 
yang mumpuni.

“ K a m i  h a ra p  q u a l i t y  c o n t r o l 
diperketat agar bisa berkembang dan 
bisa jadi penyalur beras untuk seluruh 
Indonesia. Kita dukung habis, bila perlu 
kita dorong agar bisa menyalurkan 
beras ke seluruh Indonesia. Kita 
yakin mereka bisa bersaing, lihat saja 
supermarket terkenal ambil produk 
beras dari mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Nur Afni Sajim 
Anggota Komisi B yang lain ingin agar 
Food Station lebih meluaskan portofolio 
produk yang dihasilkannya. Terutama 
untuk produk-produk pangan yang 
memang dibutuhkan orang banyak 
misalnya kacang hijau, dan palawija.

“Belum lama ini baru saja meluncur-
kan produk sarden dan kornet, saya kira 
ini akan lebih bagus lagi kalau ditambah 

dengan sejumlah produk pangan yang 
lain,” ujar Afni.

Direktur Utama Food Station Arief 
Prasetyo Adi mengaku siap bersaing di 
pasar nasional, terlebih pihaknya kini 
telah memiliki mesin Rice Milling Unit 
(RMU) yang mampu memproduksi 
beras kualitas terbaik.

“Kami siap kirim ke beberapa 
distributor dan modern market yang 
mampu menjangkau seluruh Indonesia. 
Begitu kita masuk ke modern channel 
itu artinya sudah menjangkau sampai 
ke Papua, Sulawesi dan lainnya kan,” 
ucapnya.

Arief menjelaskan Food Station 
saat ini sudah memiliki dua unit RMU 
yang mampu memproduksi 4.000 
ton beras dalam satu bulan dan ini 
masih ditambah dengan produksi dari 
sejumlah pabrik yang menjadi mitra 
di beberapa daerah. Semuanya untuk 
memenuhi kebutuhan pangan warga 
Jakarta.

“Kami satu-satunya yang memiliki 
mesin RMU komplit, bisa memilah 
kualitas beras sampai ke tahap terakhir 
yaitu packaging .  Jadi kita sangat 
ketat terhadap kualitas. Dimulai dari 
penerimaan bahan dasar, kita sudah 
selektif sekali,” tandasnya. 

SINERGI
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 Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria saat meninjau panen beras di sawah abadi yang 
berada Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (15/7).

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERUS BERUPAYA 
MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN LAHAN PERSAWAHAN 
YANG ADA DI WILAYAHNYA. SEIRING DENGAN ITU, BERBAGAI 
BANTUAN PUN DIBERIKAN KEPADA PETANI AGAR PRODUKSI 
BISA OPTIMAL.
Oleh: Tim Humas

Dirut Food Station Hadiri Panen 
Sawah Abadi Jakarta bersama 
Wakil Gubernur DKI Jakarta

PA N D A N G A N  t e r s e b u t 
d isampaikan  o leh  Waki l 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 
A h m a d  R i za  Pa t r i a  s a a t 

meninjau panen beras di Sawah Abadi 
yang berada Ujung Menteng, Cakung, 
Jakarta Timur, Rabu (15/7).

Dalam peninjauan tersebut Wakil 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad 
Riza Patria yang melakukan panen 
beras, menggiling padi, menabur 
benih ikan, menanam pohon, serta 
memberikan bantuan paket sembako 
kepada para petani, di Sawah Abadi. 

Pemprov DKI Jakarta lanjut Riza 
terus berupaya menjaga ketahanan 
pangan. Seperti menghasilkan sendiri 
benih padi serta memberikan bantuan 
dan pembinaan kepada para petani agar 
dapat berproduksi secara optimal.

Hadir pula dalam kesempatan ini, 
Direktur Perlindungan Tanaman Pangan 

Kementerian Pertanian, Edi Purnawa; 
Kepala Pimpinan Wilayah DKI Jakarta 
dan Banten, Suharto Jabar, Sekretaris 
Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, 
Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI 
Jakarta, Darjamuni, Direktur Utama 
Food Station, Arief Prasetyo Adi, Wakil 
Walikota Jakarta Timur, Uus Kuswanto 
dan jajaran terkait lainnya

“ Ke g i a t a n  i n i  d a l a m  ra n g ka 
memastikan bahwa kita terus dapat 
meningkatkan intensi f ikas i  dan 
ekstensifi kasi pertanian. Kegiatan ini 
juga untuk memberikan perhatian 
pada masyarakat pertanian yang tiap 
hari hidup bekerja menanam padi dan 
sebagainya. Mudah-mudahan ke depan, 
bangsa kita sudah bisa melakukan 
swasembada pangan sebagai bentuk 
Ketahanan Pangan. Setidaknya, Kota 
Jakarta bisa ikut kontribusi sekalipun 

tidak banyak tapi penting,” ujar Riza. 
Sekedar informasi, Dinas Ketahanan 

Pangan, Kelautan, dan Perikanan 
Provinsi DKI Jakarta, saat ini di DKI 
Jakarta masih terdapat 414 ha lahan 
sawah yang sebagian besar dikelola 
oleh warga yang tergabung ke dalam 
15 kelompok tani. Lahan sawah tersebut 
tersebar di beberapa wilayah, seperti 
Jakarta Barat 45 ha (Kec. Kalideres 
dan Kembangan), Jakarta Utara 341 ha 
(Kec. Cilincing), dan Jakarta Timur 28 
ha (Kec. Cakung).

Adapun dari 28 ha lahan sawah 
di Kecamatan Cakung tersebut, 8 ha 
di antaranya dikelola oleh UPT Pusat 
Pengembangan Benih dan Proteksi 
Tanaman Dinas Ketahanan Pangan, 
Kelautan dan Pertanian. Sehingga, 
merupakan aset Pemprov DKI Jakarta 
dan telah ditetapkan sebagai Sawah 
Abadi  yang t idak akan berubah 
peruntukan maupun fungsinya.

“Kita tahu bahwa Jakarta sebagai 
ibu kota menjadi pusat perhatian dan 
setiap tahun semakin banyak warga di 
luar Jakarta yang melakukan urbanisasi 
atau datang ke Jakarta dengan berbagai 
kepentingan. Itu menyebabkan, Jakarta 
semakin padat, lahan-lahan semakin 
dibutuhkan untuk kepentingan warga 
Jakarta,” jelas Wagub Ariza.

Wagub Ariza turut berharap agar 
para petani di Jakarta dapat terus 
tangguh. Karena selain menghadapi 
tantangan yang lazim, seperti banjir, 
hama,  dan gagal  panen,  wabah 
COVID-19 turut menambah beban 
kehidupan sosial ekonomi petani.

“Mudah-mudahan petani kita bisa 
tangguh jadi Jakarta Tangguh bisa 
menghadapi berbagai tantangan dan 
ancaman. Memang dibutuhkan tekno-
logi yang baik dalam penggunaan bibit, 
mulai dari menanam, memanen sampai 
dengan memasarkan. Di banyak negara 
kegiatan pertanian sukses dan berhasil 
karena menggunakan teknologi. Kita 
berharap ke depan, negara kita bisa 
mencontoh,” tandas Riza. 

KORPORASI
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PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MERESMIKAN GALERI BERAS 
INDONESIA DI GUDANG SRG. GALERI BERAS INDONESIA INI ADALAH 
UPAYA PT FOOD STATION MEMENUHI HARAPAN GUBERNUR DKI 
JAKARTA ANIES BASWEDAN UNTUK MENGHADIRKAN WISATA 
EDUKASI MENGENAI PERBERASAN BAGI WARGA JAKARTA.
Oleh: Tim Humas

 Peresmian galeri beras di Food Station

Food Station Resmikan Galeri 
Beras Indonesia di Gudang SRG

KOMISARIS Utama PT Food 
Station Tjipinang Jaya Sudir-
man Said hari Senin 27 Juli 
2020 meresmikan Galeri 

Beras Indonesia di Gudang SRG PT 
Food Station Tjipinang Jaya.

Turut hadir dalam acara peresmian 
tersebut jajaran lengkap direksi 
antara lain Direktur Utama PT Food 
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo 
Adi, Direktur Operasional Frans M 
Tambunan dan Direktur Keuangan 
dan Umum Thomas Hadinata. Hadir 
pula jajaran komisaris lainnya, antara 
lain Masrokhan dan Mayjen TNI (Pur) 
Abdul Rahman Kadir. Tak lupa Kepala 

Gudang dan Produksi Endang Sundhara 
serta sejumlah karyawan lainnya juga 
ikut meramaikan peresmian Galeri 
Beras Indonesia tersebut.

Komisaris Utama Food Station Su-
dirman Said menyambut baik inisiatif 
jajaran direksi untuk menghadirkan 
Galeri Beras Indonesia. Menurutnya 
galeri seperti ini sangat penting untuk 
menjadi sumber pengetahuan menge-
nai beras bagi masyarakat luas.

“Saya menyambut baik berdi-
rinya Galeri Beras Indonesia ini. 
Siapa tahu Food Station kedepan bisa 
menjadi pelopor Industri makanan 
nasional,”ujarnya.

Direktur Food Station Arief Prasetyo 
Adi mengatakan pembangunan Galeri 
Beras Indonesia ini adalah upaya Food 
Station memenuhi harapan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan untuk 
menghadirkan wisata edukasi menge-
nai perberasan bagi warga Jakarta.

Berawal dari banyaknya kalangan 
pelajar yang mengunjungi fasilitas 
produksi dan pergudangan milik 
Food Station untuk menggelar wisata 
edukasi menyaksikan langsung proses 
penggilingan padi, manajemen Food 
Station akhirnya terinspirasi untuk 
membuat sebuah galeri yang bisa 
mengedukasi masyarakat mengenai 
perberasan.

“Sejak peresmian Mesin RMU 
yang kedua, kami banyak menerima 
kunjungan pelajar dari beberapa 
sekolah yang ingin melihat proses 
penggil ingan padi dan apa yang 
dikerjakan oleh kami dalam menjaga 
ketahanan pangan Jakarta.  Jadi 
semacam wisata edukasi mengenai 
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beras,” ujar Arief.
Per lahan tapi  past i ,  rencana 

pembuatan galeri tersebut terwujud 
sudah. Kini galeri yang menempati 
lahan  se luas  44 meter  perseg i 
tersebut sudah bisa dinikmati saat 
kita berkunjung ke Gudang SRG. 
Lokasinya menempati bekas ruangan 
Kantor Pengelola Fasilitas Produksi 
dan Pergudangan milik PT Food Station 
Tjipinang Jaya.

Arief menambahkan galeri yang 
menempati lokasi seluas 44 meter per-
segi tersebut dibuat untuk mendukung 
seruan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan agar Food Station membuka 
diri untuk menerima kunjungan warga 
Jakarta yang ingin tahu mengenai pro-
ses penggilingan padi.

Terkait kunjungan-kunjungan ter-
sebut lanjut Arief, PT Food Station 
terpikir untuk membuat Galeri Beras 
untuk melengkapi informasi yang akan 
diperoleh oleh siapa saja yang akan 
berkunjung ke Gudang SRG yang meru-
pakan fasilitas produksi dan pergudan-
gan milik Food Station lokasi dimana 
Galeri Beras berada.

“Kami berharap kehadiran Galeri 
Beras Indonesia ini wisata edukasi me-
ngenai perberasan bisa terwujud. Ini 
sesuai dengan harapan Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan untuk mem-
berikan kontribusi kepada masyarakat 
banyak yang ingin tahu banyak menge-
nai beras di Indonesia,”ujar Arief.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza 
Patria juga mengapresiasi pembuatan 
Galeri Beras Indonesia yang menjelas-
kan informasi penting mengenai padi 
yang kita makan sehari-hari mulai dari 
dipanen oleh petani hingga bisa tersaji 
dan dikonsumsi oleh kita semua. Apa-
lagi di galeri tersebut juga ada informasi 
mengenai produksi dan konsumsi beras 
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 tahapan-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 mengkonsumsinya,”ujar 
Riza saat berkunjung ke Food Station 
beberapa waktu yang lalu. 

 Peresmian galeri beras di Food Station

 Peresmian galeri beras di Food Station

 Peresmian galeri beras di Food Station
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TAK INGIN PIBC MENJADI KLUSTER PENULARAN COVID-19, 
FOOD STATION GENCAR MELAKUKAN PENERAPAN PROTOKOL 
KESEHATAN DI PIBC. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA 
KETAT TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN RUTIN MENGGELAR 
PATROLI PENEGAKAN DISIPLIN MELIBATKAN KEPOLISIAN, KORAMIL 
DAN APARATUR KELURAHAN SETEMPAT.
Oleh: Tim Humas

 Persiapan kegiatan patroli sosialisasi dan patroli protokol kesehatan.

Cegah Rantai Penularan Covid, 
Food Station Rutin Gelar Patroli 
Penegakan Disiplin di PIBC

“ SELAMAT Siang, untuk kepen-
tingan kesehatan kita bersama, 
bagi para pengunjung, peda-
gang, penyewa dan semua yang 

beraktifi tas di area Pasar Induk Beras 
Cipinang (PIBC), dimohon kesada-
rannya untuk tetap memakai masker, 
menjaga jarak serta mencuci tangan di 
air yang mengalir. Jika tidak memakai 
masker akan dikenakan sanksi. Kami 
sudah menyediakan 8 titik wastafel 
portable di area PIBC dan 4 titik bilik 
disinfektan serta juga sudah terpasang 
beberapa titik kamera pengawas CCTV 
yang akan selalu memantau seluruh ak-
tifi tas di PIBC. Mari bersama kita putus 
mata rantai penyebaran Covid-19 di 
area PIBC. Jangan lupa jaga kesehatan 
dan daya tahan tubuh. Bersama kita 
melawan Covid-19, terima kasih.”

Pengumuman seperti ini akan kita 

dengar setiap jam sekali saat kita 
berkunjung ke area PIBC. Pasalnya ma-
najemen Food Station selaku pengelola 
PIBC tidak ingin PIBC menjadi kluster 
penyebaran Covid-19. Karena itu tak 
lama saat Jakarta dilanda Pandemi 
Covid-19. Manajemen Food Station se-
gera menerapkan protokol kesehatan 
secara ketat di PIBC.

“Ada 8 wastafel portable yang kita 
pasang di PIBC dan ada 4 titik bilik 
disinfektan dilengkapi dengan kamera 
pengawas. Semuanya kami pasang di 
sejumlah titik strategis yang ada di 
PIBC agar mudah dijangkau oleh pe-
ngunjung, penyewa dan buruh bongkar 
muat yang beraktifi tas di PIBC,” ujar 
Herry Awal Fajar Kepala PIBC, Jumat 
24 Juli 2020.

Tak hanya itu Manajemen PIBC 
juga menggandeng Polsek, Koramil, 

Kelurahan, hingga Kecamatan setempat 
untuk secara rutin menggelar patrol 
di PIBC untuk sosialiasi mengenai 
pentingnya menjalankan protokol 
kesehatan dengan benar.

“Kegiatan patroli ini rutin kami gelar 
seminggu sekali di PIBC selama kurang 
lebih 30 menit hingga 1 jam. Adapun 
waktunya kita tentukan bersama-
sama,” tutur Herry.

Herry menambahkan, melengkapi 
patroli sosialisasi yang sudah rutin 
digelar, kini manajemen PIBC juga 
menggelar kegiatan penegakan disiplin 
penerapan protokol kesehatan yang 
ketat di PIBC dengan melibatkan 
Koramil dari Kantor Walikota Jakarta 
Tim ur.  Be rb e d a  d e ngan  pat ro l i 
sosialisasi, pada kegiatan penegakan 
disiplin ini, pedagang, pengunjung 
ataupun buruh bongkar muat yang tidak 
menggunakan masker akan dikenakan 
sanksi administratif berupa uang senilai 
Rp250.000 yang bisa diganti dengan 
kegiatan sosial menyapu jalanan dan 
membersihkan fasilitas umum lainnya.

“Rencananya dua kegiatan tersebut, 
patroli sosialisasi dan patroli penegakan 
disiplin akan kita gelar rutin secara 
beriringan. Jadi kegiatannya saling 
melengkapi,” ungkap Herry.

Dua kegiatan tersebut lanjut 
Herry akan rutin dilaksanakan di PIBC 
dengan satu tujuan untuk memastikan 
PIBC tidak menjadi bagian dari rantai 
penularan Covid-19.

Direktur Utama Food Station 
Arief Prasetyo Adi menambahkan, 
upaya yang dilakukan pihaknya untuk 
menerapkan protokol kesehatan 
secara ketat di PIBC dan Gudang SRG 
sejalan dengan Keputusan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan yang 
m e m p e r p a n j a n g  P S B B  Tra n s i s i 
sampai dengan 31 Juli 2020. Karena 
itu lanjutnya, seluruh tim di Food 
Station harus mengingatkan dan terus 
melaksanakan protokol kesehatan 
Covid-19 secara ketat terutama di area 
PIBC dan Gudang SRG. 
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Bersama BP BUMD 
DKI, Food Station 
Terima Kunjungan 
Kerja DPRD NTB
PANITIA KHUSUS III DPRD NUSA TENGGARA BARAT MENGGELAR 
KUNJUNGAN KERJA KE BP BUMD DKI JAKARTA, SELASA, 28/7/2020.

Oleh: Tim Humas

K
UNJUNGAN diterima langsung 
oleh Sekretaris BP BUMD 
DKI Jakarta Riyadi bersama 
Sekretaris Perusahaan PT Food 

Station Tjipinang Jaya Suratmin Suria 
Wijaya di Kantor BP BUMD Provinsi DKI 
Jakarta.

Hasbullah Muiz Pimpinan Rombongan 
Pansus III DPRD NTB mengatakan kun-
jungan kerja dilakukan dalam rangka studi 
banding terkait Perda NTB No.5 Tahun 
2011 tentang PT NTB Emas. 

Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta 
Riyadi menyambut baik kunjungan dari 
Pansus III DPRD NTB. 

“Selama ini kami selalu terbuka me-
nerima kunjungan dari pihak mana saja 
yang ingin studi banding kepada BUMD 
yang ada di Jakarta,” ujar Riyadi. 

Hal senada juga dipaparkan oleh 
Sekretaris Perusahaan PT Food Station 
Tjipinang Jaya Suratmin Suria Wijaya. 

Suratmin menambahkan selama ini 
Food Station telah berhasil menjaga ke-
tahanan pangan Jakarta, khususnya untuk 
komoditi beras. 

“Dengan melakukan kerjasama contract 
farming dengan sejumlah koperasi dan ga-
poktan di beberapa daerah sentra produksi 
padi di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, 
kami bisa mengamankan pasokan beras 
untuk warga Jakarta. Itu makanya meski-
pun tidak memiliki lahan produksi perta-
nian yang memadai, Pasokan beras untuk 
Jakarta tetap terkendali,” ujar Suratmin. 

SINERGI

 Kunjungan Kerja DPRD NTB ke Food Station
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KERJASAMA

PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MEMPERLUAS BISNISNYA 
DENGAN MENGGANDENG GRAB UNTUK PENJUALAN PRODUK 
MAKANAN BERLABEL FS. DENGAN KERJASAMA INI, KINI PELANGGAN 
GRAB BISA MEMBELI BERBAGAI PRODUK YANG DIPRODUKSI FS 
SECARA ONLINE MELALUI FITUR GRABMART.
Oleh: Tim Humas

 Kerjasama dengan Grab

Gandeng Grab Indonesia, Food 
Station Perluas Kanal Penjualan 
Produk melalui GrabMart

TERHITUNG sejak Minggu 
akhir Bulan Juli 2020, ber-
bagai produk berlabel FS 
yang diproduksi  oleh PT 

Food Station Tjipinang Jaya sudah bisa 
dibeli oleh pelanggan Grab melalui fi tur 
GrabMart. 

Melalui kerjasama ini, pelanggan 
Grab bisa membeli beras, telur, susu, 
terigu, minyak goreng dan berbagai 
produk pangan lainnya yang diproduksi 
oleh PT Food Station Tjipinang Jaya. 

Business Development Manager 

Grab Indonesia Andreas Sondjaja 
membenarkan sejak akhir Bulan Juli 
lalu, Grab Indonesia sudah menjalin 
kerjasama dengan PT Food Station 
Tjipinang Jaya. 

Andreas mengatakan, pihaknya 
tertarik untuk bekerjasama dengan 
Food Station karena BUMD Pangan DKI 
yang merupakan pengelola tunggal Pa-
sar Induk Beras Cipinang (PIBC) saat ini 
merupakan produsen beras yang cukup 
berpengaruh di Jabodetabek. Apalagi 
selain beras, Food Station juga memi-

liki berbagai portofolio produk lainnya 
seperti telur, minyak goreng, tepung 
terigu, gula pasir, susu UHT dan sete-
rusnya. Dengan demikian kerjasama 
ini bisa memberikan nilai tambah bagi 
pelanggan Grab untuk bisa membeli 
produk FS melalui fi tur GrabMart. 

“Sejak kerjasama ditandatangani, 
kami sudah mulai menset-up berbagai 
bentuk paket penjualan produk FS di 
GrabMart. Contohnya program pen-
jualan saat Idul Adha belum lama ini 
yang mendapatkan respon positif,” ujar 
Andreas. 

Andreas menambahkan pandemi 
Covid-19 yang terjadi saat ini telah 
memicu kenaikan belanja online. Ka-
rena itu lanjut Andreas Grab Indonesia 
menangkap peluang tersebut dengan 
memberikan banyak pilihan bagi pe-
langgan Grab untuk bisa berbelanja 
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 Kerjasama dengan Grab

 Kerjasama dengan Grab

berbagai aneka kebutuhan melalui fi tur 
GrabMart. 

Direktur PT Food Station Tjipinang 
Jaya Arief Prasetyo Adi menyambut 
baik kerjasama dengan Grab Indonesia. 
Menurutnya, selama ini Food Station 
memang selalu melihat peluang untuk 
bekerjasama dengan berbagai pihak 
untuk memperluas kanal distribusi 
penjualan berbagai produk berlabel FS. 

“Saat ini eranya kolaborasi, itu 
makanya, Food Station dengan cepat 
segera merespon tawaran kerjasama 
dengan Grab Indonesia, apalagi sejak 
pandemi Covid-19 masyarakat makin 
terbiasa berbelanja secara daring,” ujar 
Arief. 

Arief menambahkan kerjasama 
dengan Grab Indonesia ini menambah 
k a n a l  p e n j u a l a n  o n l i n e  u n t u k 

berbagai produk Food Station, karena 
sebelumnya Food Station juga sudah 
menjalin kerjasama dengan banyak 
pihak, misalnya blibli.com, Lazada, 
Bukalapak, Shoppe, Tokopedia dan 
seterusnya. 

Sekedar informasi GrabMart me-
rupakan layanan baru yang diberikan 
Grab bagi para penggunanya untuk 
pengiriman barang kebutuhan sehari-
hari yang kabarnya dapat diandalkan 
kapanpun dan dimanapun kita berada. 
Melalui layanan GrabMart ini pelang-
gan Grab bisa membeli set makanan, 
minuman, barang keperluan pribadi 
serta produk atau barang lainnya dan 
tentu saja akan dikirim ke lokasi anda 
berada dengan cepat.

Adapun keunggulan berbelanja di 
GrabMart antara lain:

LEBIH NYAMAN
GrabMart telah bermitra dengan 

berbagai toserba terkemuka seperti 
FamilyMart di Indonesia, Filipina, dan 
Thailand; Ceria dan Fairprice Xpress di 
Singapura; myNews.com di Malaysia; 
Lawson di Filipina, dan banyak lagi.

Grab juga telah membuka lima pu-
sat GrabMart Daily agar mempersing-
kat waktu pengiriman barang-barang 
kebutuhan pokok pelanggan. Layaknya 
supermarket, GrabMart Daily mena-
warkan beragam barang-barang pokok, 
makanan dan minuman, produk-produk 
perawatan dan kecantikan, dan seba-
gainya.

LEBIH CEPAT
GrabMart menjalin kemitraan de-

ngan petani setempat dan pemasok 
lokal agar pelanggan mendapatkan 
produk makanan dengan kondisi yang 
masih segar dan layak.

Di Indonesia, GrabMart telah ber-
mitra dengan sembilan pasar tradisio-
nal sehingga pelanggan bisa langsung 
belanja daging segar, ikan, hasil bumi, 
dan barang lainnya dengan harga ter-
jangkau.

SOLUSI BELANJA MENDESAK
Dengan GrabMart, konsumen tidak 

perlu lagi buru-buru ke apotek, toko 
buku, toko bunga, atau ke mana pun 
diperlukan. Grab telah bermitra dengan 
banyak toko khusus seperti Guardian di 
Indonesia dan Malaysia serta Xpress-
Flower di Singapura sehingga pelang-
gan bisa mendapatkan lebih banyak 
variasi barang di GrabMart. 

KERJASAMA
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PROGRAM CSR

MENYAMBUT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H, FOOD STATION 
MENYALURKAN KURBAN KEPADA MASYARAKAT YANG 
MEMBUTUHKAN. TAHUN INI, FOOD STATION MENYALURKAN 
HEWAN KURBAN SEBANYAK 6 EKOR SAPI DAN 38 EKOR KAMBING.
Oleh: Tim Humas

 Penyerahan hewan kurban oleh Food Station

Food Station Salurkan Hewan 
Kurban ke Masjid Nurul Iman 
PIBC dan Baznas Bazis DKI

DI R E K T U R  U t a m a  Fo o d 
Station, Arief Prasetyo Adi 
menuturkan, hewan kurban 
dari perusahaannya disalur-

kan melalui Baznas Bazis DKI Jakarta 
dan sebagian lagi disalurkan langsung 
ke masjid-masjid, salah satunya di Mas-
jid Nurul Iman yang berada di kawasan 
Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). 

“Daging Kurban akan diantarkan 
ke saudara-saudara kita yang berhak 
di sekitar Pasar Induk Beras Cipinang 
yang sudah didata sebelumnya. Ada-
pun pelaksanannya mengikuti perintah 
Gubernur Anies Baswedan,” ujar Arief.

Menurutnya, 6 ekor sapi dan 38 
kambing tersebut dibeli langsung dari 
PD Dharma Jaya BUMD milik Pemerin-
tah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak 
di bidang perdagangan dan industri 
daging.

“Ini juga sebagai wujud nyata 
sinergisitas antar BUMD Pemprov DKI 

Jakarta,” ungkap Arief.
Kamis, 30 Juli 2020 lalu bertempat 

di PD Dharma Jaya, Penggilingan Ja-
karta Timur, beberapa sapi diantaranya 
diberikan ke Baznas Bazis DKI bersama-
sama dengan BUMD Academy yang 
akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan.

Untuk yang di masjid-masjid, sam-
bung Arief, mekanisme pembagiannya 

tidak lagi menggunakan kupon seperti 
tahun lalu, melainkan di antar langsung 
ke rumah warga penerima kurban. De-
ngan begitu juga tidak akan menimbul-
kan kerumunan.

“Semoga dengan keikhlasan kita 
semua berkurban dapat membantu 
saudara-saudara kita yang kurang 
beruntung dan bermanfaat untuk ma-
syarakat banyak,” ujar Arief. 
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 Sumbangan satu ekor sapi pada acara pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan oleh Kadin 
Provinsi DKI Jakarta.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENGURUS KADIN DKI JAKARTA, FOOD 
STATION IKUT MENYUMBANGKAN HEWAN KURBAN DI ACARA 
PEMOTONGAN HEWAN KURBAN YANG DISELANGGARAKAN 
KADIN DKI JAKARTA. KEPALA SEKSI HUMAS FOOD STATION 
SUGITO WIBOWO HADIR DI ACARA TERSEBUT.
Oleh: Tim Humas

Food Station Serahkan Hewan 
Kurban untuk Kadin DKI Jakarta

ME M P E R I N G AT I  H a r i 
Raya  Idu l  Adha 1441 
H, Kadin Provinsi DKI 
Jakarta menggelar prosesi 

pemotongan hewan Kurban di Saung 
Nusantara Pondok Ranggon Jakarta 
Timur, 31 Juli 2020. Hewan Kurban 
berasal dari sumbangan sejumlah 
Pengurus Kadin DKI Jakarta.

Acara pemotongan hewan Kurban 
oleh Kadin Provinsi DKI Jakarta, dihadiri 
Ibu Diana Dewi, selaku Ketua Kadin dan 
sejumlah Pengurus Kadin Provinsi DKI 
Jakarta lainnya. Food Station sendiri 
mengirimkan perwakilan yakni Sugito 
Wibowo, Kepala Seksi Humas.

Diana Dewi, dalam sambutannya 
mengatakan, Syukur Alhamdulilah mes-
kipun dalam situasi pandemi Covid-19, 

pihaknya masih bisa melaksanakan 
pemotongan hewan kurban. 

“Idul Adha kali ini berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya sebab ma-
syarakat harus merayakan di tengah 
pandemi Covid-19, meskipun demikian 
Kadin Provinsi DKI Jakarta tetap me-
laksanakan dengan panduan protokol 
kesehatan agar aman dan terhindar dari 
Covid-19,” katanya.

Adapun jumlah hewan kurban yang 
di potong oleh Kadin DKI Jakarta terdiri 
dari 12 ekor kambing dan 6 ekor sapi, 
diantaranya adalah sapi sumbangan 
dari Food Station.

Diana Dewi, selaku Ketua Kadin 
mengucapkan terima kasih kepada 
Food Station yang telah menyumbang-
kan satu ekor sapi untuk Idul Adha ber-

sama Kadin Provinsi DKI Jakarta.
Diana menuturkan, hewan kurban 

dari para anggota Kadin DKI tersebut 
nantinya akan disalurkan kepada sau-
dara-saudara kita yang berhak di selu-
ruh wilayah DKI Jakarta.

“Daging kurban akan diantarkan ke 
saudara-saudara kita yang berhak di 
lima wilayah Jakarta yang sudah didata 
sebelumnya. Adapun pelaksanaannya 
mengikuti perintah Gubernur Anies 
Baswedan untuk tetap menerapkan 
protokol kesehatan,” ungkap Diana.

Diana menambahkan, sebagai 
wadah dunia usaha Kadin DKI Jakarta 
dituntut untuk dapat memberikan 
kontribusi konkrit dalam pembangunan 
ekonomi guna mencapai kemajuan 
daerah dan meningkatkan derajat ke-
hidupan yang lebih baik bagi masya-
rakatnya.

“Nah kegiatan penyembelihan dan 
penyaluran hewan kurban ini adalah sa-
lah satu kontribusi nyata dari Kadin DKI 
Jakarta kepada warga Jakarta,”

Kadin DKI Jakarta berharap de-
ngan momentum pelaksanaan Ibadah 
Kurban saat ini dapat lebih menggu-
gah kepekaan sosial kita bersama. 
Kepedulian dan kesabaran kita dalam 
menghadapi kondisi saat ini sedang 
diuji. Tapi kita yakin kita semua dapat 
dapat keluar dari kondisi saat ini secara 
bersama-sama.

“Semoga dengan keikhlasan kita 
semua berkurban dapat membantu 
saudara-saudara kita yang kurang 
beruntung dan bermanfaat untuk ma-
syarakat banyak,” tandas Diana.

Direktur Utama Food Station Arief 
Prasetyo Adi menyambut baik acara 
pemotongan hewan kurban yang dise-
lenggarakan oleh Pengurus Kadin DKI 
Jakarta, karena itu lanjut Arief sebagai 
bagian dari Pengurus Kadin DKI Jakarta, 
dirinya merasa terpanggil untuk ikut 
berkontribusi menyumbangkan hewan 
kurban. 

“Semoga hewan kurban yang 
disembelih di acara ini dapat disalur-
kan kepada masyarakat yang mem-
butuhkan, terutama masyarakat yang 
terdampak Covid-19,” ujarnya. 

KORPORASI
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BANYAK dari Anda mungkin 
menjadi sedikit gelisah selama 
pandemi COVID-19, dan ini 
terkadang perubahan dalam 

hidup bisa membuat Anda tidur lebih 
banyak dari biasanya atau hampir tidak 
sama sekali.

Namun, walaupun sangat penting 
menjaga jadwal tidur yang konsisten 
meskipun ada perubahan dalam rutini-
tas Anda, penting juga untuk mengeta-
hui posisi tidur yang membantu Anda 
menuai manfaat tidur yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa posisi tidur 
terbaik, bersama dengan pro dan kontra-
nya seperti dilansir dari Medical Daily, 
beberapa waktu yang lalu. 

1. TERLENTANG
 Menurut National Sleep Survey, hanya 

10 persen orang yang tidur dalam 
posisi ini. Tidur terlentang dapat 
membantu mengurangi nyeri leher 

karena ditopang tulang belakang. Po-
sisi ini dapat membantu pencernaan, 
terutama jika Anda tidur tidak lama 
setelah makan berat.

 Namun, orang yang tidur kembali 
yang mendengkur cenderung ber-
akhir lebih banyak dari sleep apnea 
karena posisi ini membuat saluran 
udaranya menyempit.

2 TIDUR MIRING
 Sebuah studi tahun 2015 dari Stony 

Brook University menemukan posisi 
tidur ini dapat membantu menurun-
kan risiko penurunan kognitif dengan 
membantu membersihkan otak.

 Tidur miring atau menyamping juga 
membersihkan saluran udara dan 
meningkatkan aliran dan sirkulasi 
darah bagi jantung Anda, menja-
dikannya ideal bagi mereka yang 
menderita sleep apnea.

 Selama Anda berpelukan dengan 
bantal, Anda tidak perlu khawatir 
tentang sakit punggung dan leher 
saat tidur.

3. TENGKURAP
 Lebih sedikit orang mengatakan me-

reka tidur dalam posisi tengkurap. 
Meski begitu, posisi ini cenderung 
bermanfaat untuk mereka yang 
menderita sleep apnea dan gangguan 
pencernaan.

 Sayangnya, tidur tengkurap justru 
menambah tekanan pada persen-
dian Anda, membuatnya tidak ideal 
untuk mereka yang mengalami per-
sendian yang sakit dan sakit leher.

Jika Anda sulit tidur, pikirkan po-
sisi yang biasanya Anda gunakan dan 
mungkin Anda bisa mencoba yang lain 
untuk melihat apakah ada perbedaan.  
materi tulisan ini sebelumnya telah tayang 
di rubrik lifestyle antaranews.com

Oleh: Tim Humas

TIPS KESEHATAN
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RESEP

M
AKANAN kebab kini dikenal 
hampir semua orang. Camilan 
dari bungkus tortila yang 
ber is i  potongan daging, 

sayuran berbalur saus dan mayones ini 
mudah dijumpai di beragam tempat, mulai 
di sekitar perumahan hingga pusat belanja.

Tampaknya, ketenaran makanan khas 
Turki ini sudah bisa menyamai burger atau 
hotdog dari negeri Barat. Dan masyarakat 
pun sudah menyukai camilan tersebut sejak 
beberapa tahun lalu. 

Apalagi perkembangan gerai camilan 
kebab tergolong pesat. Di sepanjang jalan, 
kita bisa menjumpai beberapa pedagang 
kebab. Hebatnya, antara satu gerai kebab 
dengan lain punya merek yang beda. 

Nah buat anda penikmat kebab, 
nggak ada salahnya sesekali mencoba 
untuk membuat kebab sendiri dirumah, 
karena akan menjadi pengelaman yang 
menyenangkan. 

Berikut bahan-bahan yang diperlukan 
dan cara pengolahanannya

BAHAN-BAHAN 3 PORSI:
 3 lembar kulit tortila
 1 buah timun
 3 slice smoked beef
 2 sdm mayonaise
 3 sdm saus cabai
 1 sdm saus tomat

Langkah
1. Tumis smoked beef sebentar lalu iris 

memanjang
2. Tambahkan cacahan timun, saus tomat 

atau saus cabai dan mayonaise. Sy buat 
terpisah untuk yg saus tomat khusus 
buat aa azka yg gak suka pedas.

3. Panggang kulit tortila diatas teflon 
y g  d i o l e s i  m a r g a r i n , s e t e l a n g 
menggelembung balik

4. Tambahkan isian diatas tortila lalu 
lipat seperti amplop selagi tortila blm 
mengeras, panggang bolak balik hingga 
kulit terasa krispy.

5. Lakukan hal yg sama sampai kulit tortila 
habis. Angkat lalu sajikan. 

Oleh: Tim Humas

Fo
to

: d
ay

ya
m

es
in

.c
om

dan cara pengolahanannya 1. Tumis smoked beef sebentar lalu iris 
memanjang

2. Tambahkan cacahan timun, saus tomat 
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Nikmatnya Kebab 
Smoked Beef
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