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PENGANTAR REDAKSI

SELAMAT DILAKSANAKANNYA EMPLOYEE
GATHERING PERUMDA PASAR JAYA KE-53

P

uji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan begitu banyak rahmat-Nya sehingga
dapat terselesainya Buletin Pasar edisi Kedua di
Tahun 2020 ini. Buletin Pasar Jaya selalu hadir untuk
menyampaikan berbagai informasi terkini terkait
kegiatan baik bersifat internal dan juga kegiatan yang
melibatkan unsur eksternal.
Pada kesempatan ini saya mewakili jajaran Direksi
Perumda Pasar Jaya mengucapkan sekali lagi selamat
Dilaksanakannya Employee Gathering HUT Ke-53
Perumda Pasar Jaya. Semoga Pasar Jaya semakin maju
dan makin sukses kedepannya.
Pada Hut Ke-53 tahun ini Pasar Jaya mengambil
tema Unity In Diversity. Pasar Jaya tidak bisa berjalan
tanpa adanya persatuan untuk melakukan sesuatu yang
lebih baik lagi secara bersama-sama. Karena itu seluruh
tim harus bisa menjaga integritas, komitmen, kejujuran
dan kesatuan Pasar Jaya.
Pada puncak kegiatan Employee Gathering ini
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya
memusatkan kegiatannya di kawasan Grand Cempaka
Resort, Puncak, Bogor. Sebelumnya rangkaian kegiatan
HUT Perumda Pasar Jaya sendiri sudah dimulai 30-122019 di kawasan Thamrin 10, Jakarta Pusat. Setelahnya
dilaksanakan kegiatan pertandingan persahabatan
Sepakbola dan Bulu Tangkis antara pegawai yang
terbagi ke dalam sejumlah tim yang telah disusun.
Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya
kepada seluruh karyawan yang aktif mengikuti kegiatan
ini. Acara yang dilaksanakan selama dua hari tersebut
berjalan cukup sukses walau sebelumnya sempat
diguyur hujan yang cukup tinggi karena memang
sedang dalam musim penghujan.
Pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan
agar seluruh jajaran baik dari pimpinan tertinggi
hingga para pegawai agar selalu menjaga integritas
dalam bekerja. Perusahaan ini dapat menjadi baik jika
seluruh stakeholder yang ada di dalamnya mampu dan
mau menerapkan Good Corporate Governance” atau
disingkat “GCG”. Perusahaan harus terbuka terhadap
berbagai perubahan yang ada saat ini dan mampu
mengimplementasikannya.
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Selain itu saya akan menyampaikan kembali pada
tahun 2020 ini kita memiliki sejumlah KSD yang menjadi
tugas Pasar Jaya baik itu dari sisi pembangunan pasar,
ketahanan pangan, Penambahan PAUD dan lainnya.
Hal ini menjadi tugas besar dan harus dulakukan secara
bersama oleh tim di lapangan.
Di akhir kata saya berharap agar kita selalu optimis
dalam bekerja, siap menghadapi perubahan, tetap
kompak dan tetap berinovasi untuk menciptakan
perusahaan kita yang lebih baik lagi. Terima Kasih

Arief Nasrudin
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
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BIDIK

UUT PERMATASARI DAN ARMAND MAULANA
MERIAHKAN PUNCAK HUT 53 PASAR JAYA

Source :https://www.instagram.com/armandmaulana04

erusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya
PGrand
memusatkan hari jadi yang ke -53 tahun di kawasan
Cempaka Resort, Puncak, Bogor. Kegiatan yang

dibungkus dalam Employee Gathering ini dimeriahkan
kurang lebih 700 karyawan dari seluruh kantor dan pasar.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin
mengatakan Rangkaian kegiatan HUT Ke-53 Perumda
Pasar Jaya diakhiri dengan acara Employee Gathering
yang digelar di kawasan Puncak. Sejumlah acara mulai
dari Senam, Fun Games, hiburan dan pembagian
hadiah Doorprize menjadi akhir dari rangkaian kegiatan
tersebut.
Acara ini dihadiri sejumlah undangan dari Pemprov
DKI Jakarta. Tak ketinggalan para rekan-rekan dari
BUMD lainnya datang juga dalam puncak HUT tersebut.
Walau sempat diguyur hujan lebat namun mereka tetap
datang untuk ikut memeriahkan acara yang digelar sejak
Jumat(21/2) tersebut.
Sebelumnya rangkaian kegiatan HUT Perumda
Pasar Jaya sendiri sudah dimulai 30-12-2019 di kawasan
Thamrin 10, Jakarta Pusat. Setelahnya dilaksanakan
kegiatan pertandingan persahabatan Sepakbola dan
Bulu Tangkis antara pegawai yang terbagi ke dalam
sejumlah tim yang telah disusun.

Untuk Hut Perumda Pasar Jaya ke- 53 tahun 2019
Pasar Jaya mengambil tema Unity In Diversity. Hal
ini merupakan semboyan bernegara yang ada di
Burung Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tema ini
menegaskan walaupun ada perbedaan latar belakang
tapi semuanya bertujuan yang satu menjadikan Pasar
Jaya yang lebih jaya lagi kedepannya.
Kegiatan rangkaian HUT sendiri dimulai sejak
malam hari dimana sejumlah games disiapkan bagi
para karyawan yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Acara ditutup dengan makan malam bersama diantara
karyawan dan disediakan hiburan musik untuk lebih
memeriahkan acara. Para karyawan yang datang terlihat
larut dalam kebersamaan kemeriahan acara tersebut.
Pada keesokan harinya acara dimulai sejak pukul
06.00 WIB. Cuaca yang sedang dalam musim penghujan
tidak membuat semangat para karyawan menurun untuk
mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan. Acara
senam dengan fun games yang disiapkan panitia diikuti
oleh para peserta dengan penuh antusias.
Kemeriahan berlanjut dengan dimulainya pembagian
hadiah doorprize oleh panitia. Para karyawan terlihat
sibuk memperhatikan nomor undian yang ada di
tangan mereka dan menunggu jikalau nomor mereka
yang beruntung dipanggil. Tidak tanggung-tanggung
WWW.PASARJAYA.CO.ID
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BIDIK
yang dinyanyikan.
Ketua Panitia HUT Ke-53 Perumda Pasar Jaya, Budi
Susanto mengatakan pelaksanaan acara employee
gathering yang digelar dilokasi ini berlangsung selama
2 hari. Adapun yang hadir dalam seluruh kegiatan ini
adalah para karyawan Perumda Pasar Jaya dari 153 lokasi
pasar yang ada di Jakarta. Menurutnya pelaksanaan
employee gathering ini dapat menjadi sarana interaksi
dan bersilaturahmi antara karyawan Pasar Jaya.
“Harapan kita adanya kegiatan ini bisa menciptakan
kebersamaan tim yang lebih baik antara seluruh karyawan,
disini kita dilengkapi fun games yang dilaksanakan agar
semakin timbul kekompakan diantara karyawan yang
ada,” ujarnya

sebanyak 123 hadiah disiapkan panitia dalam kegiatan
tersebut. Hadiah utama mulai dari motor, peralatan
elektronik, voucher dan lainnya diperebutkan oleh
kurang lebih 650 karyawan.
Acara kemudian berlanjut kepada artis utama
yang telah diundang oleh panitia. Artis dangdut Uut
Permatasari lebih awal langsung menggebrak panggung
dengan berbagai lagu andalannya. Tidak sedikit
karyawan yang langsung ikut turun kelapangan menari
bersama mengikuti lantunan musik yang dibawakan. Di
sela-sela acara panitia kembali menarik sejumlah nomer
undian hadiah yang telah tersedia. Para pegawai kembali
merapat ke panggung untuk mendengarkan jika nomor
undian mereka yang dipanggil oleh panita.
Tak berselang berapa lama kemudian naik ke atas
panggung artis utama untuk memeriahkan acara. Kali
ini Pasar Jaya menghadirkan Armand yang merupakan
seorang vokalis dari sebuah kelompok grup musik
papan atas Indonesia bernama Gigi. Namun kali ini dia
hadir bersama Arana Project membawakan sejumlah
lagu baru dari album singlenya. Armand yang identik
dengan gerak lincah dan melompatnya membuat
suasana semakin meriah. Karyawan yang hadir semakin
kompak bernyanyi dan bergerak mengikuti alunan musik
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Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin
mengatakan pihaknya berharap seluruh karyawan
bisa terus menjaga kekompakan kedepannya. Dirinya
juga berpesan agar dalam bekerja semua bisa bahumembahu membawa perusahaan menjadi lebih baik
lagi.
“Selamat memperingati kembali HUT Pasar Jaya ke53, pesan saya jaga selalu kekompakan, bekerja baik
dan bersih, mari sama-sama menciptakan perusahaan
menjadi lebih baik lagi kedepannya,”katanya.
Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya,
Sutrisno Muslimin yang turut hadir dalam acara itu juga
menyampaikan apresiasinya kepada seluruh karyawan
yang telah berusaha sebaik mungkin menciptakan pasar
menjadi lebih baik lagi. Kedepannya menurutnya tidak
menjadi sebuah keniscayaan kalau Pasar Jaya akan
menjadi BUMD terbaik yang dimiliki oleh Pemerintah
DKI Jakarta.
“Target saya itu untuk PMD Pasar Jaya harus bisa
terus naik dan bisa diatas BUMD lainnya kedepannya, ini
bukan halangan dan menurut saya bukan tidak mungkin
terealisasikan,”tandasnya.
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SEREMONI
sang wayang.
Ratusan penonton duduk rapi di kursi panjang yang
telah disediakan di depan pangung Jakarta Imlekan di
kawasan Thamrin 10, menjelang pertunjukan wayang
potehi yang dimulai pukul 19.00 WIB malam. Sebagian
dari mereka sudah datang sejak sore hari karena ingin
mengetahui tentang wayang tersebut.
Cerita yang dibawakan dalam penampilan wayang
potehi malam itu adalah kisah klasik tentang Jenderal Sih
Jin Kui. Pertunjukan selama 40 menit itu sukses membuat
penonton tidak beranjak dari tempat duduknya. Mereka
terpukau dengan bentuk boneka yang unik, kostum
boneka, panggung dan ornamen khas serta iringan
musik Tionghoa.
Dhena (20), Salah Seorang pengunjung yang datang
ke Thamrin 10 mengaku awalnya hanya datang untuk
nongkrong dengan teman-teman sekerjanya saja. Tapi
melihat banyaknya orang berkumpul menonton wayang
tersebut menjadi daya tarik tersendiri baginya. Seluruh
temannya malah ikut asik menonton wayang potehi
hingga selesainya acara tersebut.

WAYANG POTEHI HADIR
DI THAMRIN 10
Dalam rangka memperingati hari raya imlek 2020
pengelola kawasan Thamrin 10 Food and Creativity Park
menghadirkan pergelaran Wayang Potehi. Pergelaran
ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 pukul
19.00 WIB.
Wayang Potehi merupakan salah satu jenis wayang
khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian
selatan. Kesenian ini dibawa oleh perantau etnis
Tionghoa ke berbagai wilayah nusantara pada masa
lampau dan telah menjadi salah satu jenis kesenian
tradisional Indonesia.
Wayang potehi merupakan seni pertunjukan boneka
tradisional asal Cina Selatan. “Potehi” berasal dari akar
kata “pou” (kain), “te” (kantong), dan “hi” (wayang).
Secara harfiah, bermakna wayang yang berbentuk
kantong dari kain. Wayang ini dimainkan menggunakan
kelima jari. Tiga jari tengah mengendalikan kepala,
sementara ibu jari dan kelingking mengendalikan tangan

“Menarik yak arena ini baru pertama kali saya
menonton wayang seperti ini, biasanya kan konsep
wayang yang kita ketahui adalah wayang jawa saja, ini
pengalaman baru sih sebenarnya, ceritanya juga menarik
sekali,”ujarnya.
Manager Thamrin 10, Amron Situmorang mengatakan
sebelumnya memang berbagai pertunjukan digelar di
Thamrin 10. Adapun kegiatan tersebut antara lain demo
masak, barongsai dan lainnya. Yang menarik menurutnya
adalah pertunjukan wayang potehi ini yang memang
masih belum banyak masyarakat mengetahuinya.
Sehingga diharapkan bisa menjadi daya tarik sekaligus
mengenalkan kebudayaan tersebut kepada masyarakat.
“Kita ingin mengenalkan kebudayaan budaya yang
sekaligus memberikan hiburan pada masyarakat luas
yang kebetulan datang ke Thamrin 10 ini, ini merupakan
merupakan aksi nyata dari Pemprov DKI Jakarta yang
ingin menghidupkan festival seni budaya sepanjang
tahun di kota ini. Seperti diketahui, sebelumnya warga
Jakarta juga dihibur oleh Festival Muharram pada saat
perayaan Tahun Baru Hijriah dan rangkaian Christmas
Carrol pada saat perayaan Natal,” tandasnya.
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SEREMONI

PASAR JAYA TERIMA PENGHARGAAN BULAN
DANA PMI 2019

erumda Pasar Jaya kembali
PPalang
menerima penghargaan dari
Merah Indonesia Provinsi DKI
Jakarta. Penghargaan ini diberikan
karena Pasar Jaya adalah salah satu
BUMD yang selalu mendukung
kegiatan bulan dana PMI setiap
tahunnya.

Penghargaan yang dikemas
dalam acara Penutupan Bulan
Dana PMI 2019 tersebut diserahkan
langsung oleh Gubernur Provinsi DKI
Jakarta, Anies Baswedan, kepada
Direktur Utama Perumda Pasar
Jaya, Arief Nasrudin bertempat
di Gedung Balai Agung, Medan
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
Anies Baswedan saat
menutup
kegiatan Bulan Dana PMI Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2019 mengatakan
Bulan Dana PMI DKI Jakarta Tahun
2019 berhasil mengumpulkan donasi
sebesar Rp 26,9 M. Pengumpulan
donasi ini berlangsung sejak1
September hingga 31 Desember
2019.
”Donasi tersebut mengalami
kenaikan sebesar 35 persen dari
target 20 persen yakni sebesar
Rp 19,8 Miliar, ini merupakan
sebuah pencapaian yang cukup
baik,”ujarnya.
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Pelaksanaan Bulan Dana PMI
dilakukan
tidak
hanya
untuk
menghimpun dana saja. Dengan
kegiatan ini diharapkan juga
membangun partisipasi masyarakat
agar peduli membantu sesama.
Sekaligus,
menanamkan
nilai
kemanusiaan dan juga rasa memiliki
terhadap lembaga PMI sebagai
organisasi sosial kemanusiaan.
“Harapannya bulan dana ke
depan, kegiatan donor darah dan
semua kegiatan kemanusiaan yang
dikelola oleh PMI, dapat dimulai dari
masyarat lebih banyak lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Anies menekankan
keberhasilan program PMI DKI
Jakarta tidak lepas dari dukungan
dan kerja sama yang baik antara
PMI dan instansi pemerintah
maupun swasta, termasuk partisipasi
aktif masyarakat. PMI DKI Jakarta
diharapkan
terus
memberikan
pelayanan kemanusiaan terbaik
kepada masyarakat.
“Kolaborasi dengan PMI kita
teruskan. Saya berharap kerja
bersama kita dituntaskan. Khusus
untuk PMI, barangkali Jakarta
boleh menjadi contoh. Bagaimana
terobosan itu dilakukan untuk
bisa dikerjakan di tempat lain di
seluruh Indonesia. Misalnya terkait
dengan transfusi darah, program

donor darah. Kami di Pemprov siap
mendukung,” pungkasnya.
Hasil Bulan Dana nantinya
akan dikembalikan lagi kepada
masyarakat
dalam
bentuk
pelayanan. Seperti kegiatan bakti
sosial, pelayanan dapur umum dan
evakuasi untuk korban bencana,
pembinaan generasi muda melalui
wadah PMR (Palang Merah Remaja),
pembinaan
kader
Relawan,
pembinaan tenaga Pelatih dan Guru
Pembina PMR, pelayanan Ambulans,
pelayanan Pemulihan Hubungan
Keluarga (Restory Family Links) dan
operasiona
Direktur Utama Perumda Pasar
Jaya, Arief Nasrudin menambahkan
penghargaan ini juga pernah
diterima Pasar Jaya sebelumnya.
Menurutnya bentuk penghargaan
ini sendiri menjadi salah satu bentuk
apresiasi kepada perusahaan yang
selalu mendukung kegiatan PMI DKI
Jakarta.
“Secara rutin berbagai kegiatan
kita gelar bersama dengan PMI,
baik itu donor darah dan juga
pelatihan pertolongan pertama, kita
akan terus berusaha memberikan
perhatian besar terhadap kinerja
PMI,”katanya.

Unity In Diversity

SEREMONI

PASAR JAYA GELAR SELEKSI PROGRAM
UMROH KARYAWAN TAHUN 2020

ebanyak 84 orang karyawan Perumda Pasar Jaya
S
kembali ini mengikuti seleksi untuk calon peserta
Program Umroh Karyawan tahun 2020 di Pusdiklat

Pasar Jaya, Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Program
ini merupakan agenda tahunan yang digelar setiap
tahunnya oleh Pusbinroh Pasar Jaya.
Kepala Pusbinroh Perumda Pasar Jaya, M. Nur Havidz
mengatakan rencananya tahun ini akan ada 40 pegawai
yang diberangkatkan ke tanah suci untuk mengikuti
ibadah umroh. Mereka akan mengikuti sejumlah seleksi
dan tahapan dari panitia dan nantinya akan terpilih
sejumlah yang disebutkan tersebut.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya saat meninjau
seleksi umroh mengatakan pihaknya berharap agar
semua peserta bisa fokus menjawab berbagai soal dan
wawancara yang diberikan. Pihaknya berharap jawaban
yang diberikan bisa dijawab sejujur-jujurnya.
“Saya berharap semua peserta bisa fokus menjawab
dan mengikuti berbagai test yang akan diberikan oleh
panitia dengan sebaik-baiknya,”. katanya

“Ini merupakan salah satu bentuk pembinaan
kerohanian kepada para pegawai, kita harapkan mereka
yang terpilih adalah para pegawai yang memang sudah
siap untuk mengikuti program tersebut,” ujarnya.
Kegiatan awal yang dilakukan adalah mengikuti tes
tertulis yang sudah disiapkan oleh panitia. Soal yang
diberikan adalah keterkaitan dengan program umroh
yang akan segera dilaksanakan oleh masing peserta.
Kemudian tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah
tahapan wawancara masing-masing calon peserta
umroh. Disini panitia melakukan test pengetahuan
secara bergiliran kepada masing peserta.
WWW.PASARJAYA.CO.ID
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FOKUS UTAMA

PERUMDA
PASAR
JAYA
PENANDATANGAN KSD 2020

LAKUKAN
siapkan timeline dengan baik,
kerja secara struktur nantinya akan
memperlambat target perusahaan.
“Kalau kalian enggak siapkan
timeline dengan baik, kerja secara
struktur,
vertical-horizal
antara
kebutuhan meminta persetujuan
dan
kemudian
memberikan
pemberitahuan
kepada
dewan
pengawas dan kemudian secara
horizontal melakukan kerjasama
antardivisi saya yakin kalian akan
keteter dan pastinya saya akan
keteter juga dan ujungnya outputnya
adalah tentang target perusahaan,”
ucapnya.

P

erumda Pasar Jaya baru saja
melakukan
penandatanganan
Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
2020. Terdapat 10 KSD dengan
88 kegiatan yang ditandatangani
oleh Direksi dan Kepala Divisi.
KSD 2020 ini dianggap sebagai
bentuk pertanggungjawaban dan
kepercayaan kepada Perumda Pasar
Jaya.
Menurut
Anggota
Dewan
Pengawas Perumda Pasar Jaya,
Mardani Nasir, dikarenakan KSD
ini dibutuhkan percepatan untuk
merealisasikan, Perumda Pasar Jaya
membutuhkan sinergi, kolaborasi
yang lebih baik.
“Kalau tidak , maka target-target
yang sudah ditetapkan kepada kita
akan sulit tercapai,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Utama
Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin
saat memberikan sambutannya
mengatakan
untuk
berhati-hati
dengan komitmen dan janji.
“Terutama para direksi, karena
KSD yang 2019 masih ada PR
yang harus diselesaikan, jangan
by in time, deadline, is deadline.
Jangan sampai ketika pekerjaan itu
diabaikan, akhirnya direktur utama
12 BULETIN PASAR / FEBRUARI / 2020

yang memutuskan untuk mengambil
alih dan meneruskan pekerjaan itu
hingga selesai” ucapnya.
Tidak hanya itu, Ia juga
mengingatkan
kepada
seluruh
jajaran kepala divisi untuk dapat
berhati-hati dalam mengumbar janji.
Ia menyebutkan bahwa manusia
yang dapat dipegang janji dan
komitmennya.
“Jadi kalau saya ingin sampaikan
di sini KSD 2020 ini tantangannya
luar biasa, ada 10 KSD dengan 88
kegiatan akan cukup banyak di 2020
ini akan menyita waktu, melakukan
investasi waktu, menyerap energy
yang cukup besar dan mungkin
akan atensi keluarga yang mungkin
sedikit terabaikan karena memang
pekerjaannya banyak,”
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan,
seharusnya bangga karena dengan
banyaknya pekerjaan yang artinya
kepercayaan terhadap Perumda
Pasar Jaya semakin baik di mata
Pemprov DKI maupun di mata
masyarakat.
88 kegiatan dari 10 KSD
2020 ini tersisa waktu 10 bulan
11 hari per tanggal 19 Februari,
Arief mengungkapkan jika tidak

Arief juga menekankan, KSD
ini berbagai macam komitmen
yang akan dibuat, termasuk KPI di
dalamnya. Ia mengatakan tahun 2020
merupakan tahun komitmen dan
meminta untuk mereview komitmen
apa yang sudah diucapkan.
Lebih lanjut, Arief membahas
kejadian yang terjadi karena
transaksi yang masih cash di pasar,
mengakibatkn banyak teman-teman
dari Perumda Pasar Jaya terjerat
dalam proses-proses ketidakjujuran.
“Saya ingatkan sekali lagi,
kemarin komitmennya 1 Februari
seluruh kaki lima itu cashless dan saya
minta SPI sanksi berat bagi mereka
yang belum menjalankan dengan
cashless dan untuk tanggal 1 maret
listrik itu harus cashless, karena kalau
kita sekarang ini enggak cashless
kita membuka ruang untuk anakanak kita, tim kita karena bayarnya
masih cash,” katanya.
Terakhir, ia mengungkapkan
komitmen merupakan kunci untuk
mewujudkan agar kertas (KSD)
yang ditandatangani bukan sekadar
kertas.
“Tetapi sebuah komitmen dan
janji untuk mendeliver sesuatu
kepada perusahaan kita,” tutupnya.
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PASAR JAYA FASILITASI PELATIHAN DAMKAR
PADA PEGAWAI

alam rangka menambah dan meningkatkan
D
keterampilan para pegawai, Perumda Pasar Jaya
mengadakan sosialisasi keselamatan dan kesehatan

kerja dengan melakukan pelatihan pemadam kebakaran.
Pelatihan pemadam kebakaran dilakukan di dua lokasi
yang berbeda dan waktu yang berbeda. Lokasi pertama
dilakukan di Pasar Cipulir pada 12 Februari lalu, dan
lokasi kedua baru saja dilakukan pada 287 Februari di
Pasar Senen.
“Pelatihan pemadaman kebakaran ini dilakukan
secara rutin, hal ini dikarenakan pasar adalah fasilitas
umum dan pelu pengetahuan dari seluruh stakeholder
terkait tentang bagaimana pencegahan dan pemadaman
kebakaran,” Asisten Manager QHSE Perumda Pasar
Jaya, Diah

Dalam sosialisasi tersebut dilakukan dalam dua sesi,
pada sesi pertama berupa teori pengenalan potensi
bencana serta pencegahan dan penanganan kebakaran.
Kemudian dilanjutkan pada simulasi pemadaman api
yang dilaksanakan di halaman parkir pasar.
Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran
dan pengetahuan risiko kebencanaan, serta aksi siap
siaga dalam menghadapi bencana yang kapan saja
dapat terjadi.
“Hal ini merupakan wujud perhatian perusahaan
kepada pegawai untuk lebih memperluas pengetahuan
ketika terjadi bencana khususnya kebakaran,” ujarnya.

Perumda Pasar Jaya sebagai pengelola pasar
bertanggung jawab atas keselamatan para pekerjanya,
baik di pasar maupun di gedung perkantoran. Maka
dari itu, penting untuk mengetahui keselamatan dan
kesehatan dalam bekerja. Terlebih di lokasi-lokasi yang
memang rawan terjadi kebakaran.
“Pasar merupakan salah satu poros kehidupan
dan tulang punggung perekonomian daerah, maka
kondisi lingkungan pasar sangat penting dikarenakan
kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pasar menjadi
faktor utama dalam pertimbangan konsumen untuk
berbelanja ke pasar,” ucapnya.
WWW.PASARJAYA.CO.ID
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CEK STOK PANGAN, MENTAN DAN MENDAG
SIDAK KE PASAR SENEN

M

enteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memantau
harga kebutuhan pokok di Pasar Senen.

“Kami melihat kestabilan harga dan pasokan dan
memastikan harga-harganya di sini cukup stabil,
walaupun ada kenaikan sedikit,” tuturnya.

“Kesepakatan kami antara Kementerian Perdagangan
dengan Kementerian Pertanian untuk selalu bersamasama menangani isu kenaikan pangan ini sesuai arahan
bapak presiden,” kata Syahrul Yasin Limpo.

Lebih lanjut, Mendag dan Mentan juga berkesempatan
meninjau mobil operasi pasar yang menjual cabai rawit
merah dari pihak Kementerian Pertanian dengan harga
40 ribu rupiah perkilogram.

Dirinya bersama Mendag ke Pasar Senen untuk
melihat perkembangan kenaikan harga bawang putih
dan cabai untuk dicek langsung. Kenaikan harga cabai
dan bawang putih dipicu pasokan dan distribusi yang
terhambat karena berbagai faktor. Pengecekan harga
dan persediaan pangan itu seiring dengan kabar yang
beredar di masyarakat mengenai lonjakan harga cabai
yang menembus hingga 90 ribu rupiah per kilogram.

Terpantau, harga daging sapi lokal berada di kisaran
Rp 110 ribu – Rp 120 ribu per kilogram, daging ayam
mulai dari Rp 37 ribu sampai Rp 45 ribu per kilogram.
Sementara itu, harga beras premium Rp 12 ribu per
kilogram, telur ayam ras Rp 21 ribu per kilogram, dan
bawang putih berkisar Rp 45 ribu hingga Rp 50 per
kilogram.

“Kalau cabai agak naik karena kemarau yang
panjang kemarin dan banjir sehingga jawa terjadi delay
penanaman. Tetapi di Kalimantan dan Sulawesi panen
karena itu suplainya kita dekatkan ke sini. Kami laporkan
ke Kementerian Perdagangan,” ucapnya.
Di sisi lain, menteri perdagangan mengatakan
persediaan awal tahun 2020 masih stabil.
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Kementerian Perdagangan bersama Kementerian
Pertanian akan terus bersinergi dalam melakukan upaya
menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menjaga
ketersediaan stok di masyarakat.
“Dari hasil koordinasi dengan Kementerian Pertanian
dapat kami pastikan pasokan pangan untuk tiga bulan ke
depan cukup. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir
dalam memenuhi kebutuhannya,” tutup Mendag.
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LOMBA TARI BETAWI DIGELAR DI THAMRIN
10

P

erumda Pasar Jaya menggelar acara lomba tari
betawi yang dipusatkan di Thamrin 10 Food and
CreativePark. Acara ini berlangsung selama dua hari
sejak Sabtu 29 February hingga 1 Maret 2020. Kegiatan
ini diikuti oleh 30 kelompok tari dari sekolah dasar (SD)
yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Kepala Divisi Komersial dan Pengembangan Perumda
Pasar Jaya, Imam Kurniawan mengatakan pergelaran ini
sangat baik untuk mengenalkan kebudayaan kepada
anak sejak dini. Menurutnya kebudayaan itu harus terus
dilestarikan karena memang menjadi salah satu identitas
kebangsaan Indonesia.
“Kita sambut baik kegiatan ini dalam rangka
menjaga dan melestarikan kebudayaan betawi, selamat
menampilkan lombanya sebaik mungkin, dan silakan
berkompetisi sebaik mungkin,”ujarnya.
Menurutnya para pemenang nantinya akan
mendapatkan Piala Gubernur DKI Jakarta. Tidak
hanya itu para pemenang lomba nantinya juga akan
berkesempatan untuk tampil di berbagai acara
pemerintah DKI Jakarta.
Ratna(10) salah satu peserta dari sanggar tari
mengatakan dirinya bersama teman-temanya cukup
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antusias mengikuti lomba ini. Dirinya yang sudah berlatih
sejak beberapa hari yang lalu berharap bisa menjadi
pemenang lomba tari betawi tersebut.
“Kita membawakan tarian Petak Umpet, latihannya
kita biasanya sore hari setelah selesai sekolah bersama
teman-teman, kita harapannya sih jadi pemenang karena
sudah latihan sebaik mungkin,”katanya.

Thamrin 10 Food & Creative Park sendiri merupakan
salah satu tempat berkumpul yang sampai saat ini
digandrungi oleh berbagai usia. Berbagai kegiatan
memang sering dilakukan di kawasan ini. Tempatnya
yang berada di jalan utama memberikan berbagai
kemudahan bagi siapa saja yang ingin mengakses
tempat tersebut.
Pemprov DKI Jakarta menyulap park and ride
Thamrin seluas 8.000 meter persegi menjadi food and
creative park dengan nama Thamrin 10. Dahulu lahan
ini adalah salah satu kantong parkir bagi masyarakat
yang hendak beralih ke moda transportasi lainnya.
Misalnya, masyarakat yang hendak menggunakan moda
transportasi raya (MRT) bisa parkir di kawasan park and
ride Thamrin ini. Namun, kini berbeda.
Lahan ini telah disulap Pemprov DKI menjadi kawasan
kuliner dan kreatif Thamrin 10. Kawasan kuliner dan
kreatif Thamrin 10 ini sudah diresmikan oleh Gubernur
DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Sabtu (20/12/2019).
Di lahan ini ada sekitar 54 gerai makanan dan minuman.
Gerai itu didesain instagramable dengan hiasan lampu
kelap kelip. Ada gerai yang berukuran 4 x 6 meter, ada
pula yang berbentuk tingkat.

WWW.PASARJAYA.CO.ID
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PENGOBATAN GRATIS DIGELAR DI PASAR
KARBELA

erumda Pasar Jaya dan Puskoppas DKI Jakarta
Pbekerjasama
kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis
dengan Hilal Care di Pasar Karet Belakang,

Jakarta Pusat. Kegiatan rutinan ini adalah kali Kelima
dilakukan setelah pernah dilakukan di Pasar Induk Kramat
Jati , Pasar Kramat Jati, Pasar Jatinegara, dan Pasar
Prumnas Klender dan Pasar Cempaka Putih Kegiatan
ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian Pasar
Jaya kepada pedagang dan masyarakat sekitar dalam
pelayanan kesehatan.
Kepala Divisi Regional 2 Perumda Pasar Jaya, Nurman
Adhi mengatakan kegiatan pemeriksaan kesehatan
gratis ini terus dilakukan secara rutin di sejumlah
lokasi pasar. Dalam pelaksanannya memang dilakukan
menggandeng himpunan pedagang di pasar seperti
Puskoppas dan kegiatan ini terus berjalan setiap bulan
“Kedepannya kegiatan ini terus kita tingkatkan lagi
dan semakin tersebar di seluruh pasar di lima wilayah
kota, kita mintakan kerjasamanya,” ujarnya.
Ketua Puskoppas Jaya H.Gusnal mengatakan pihaknya
berterima kasih kepada Perumda atas dukungan yang
diberikan selama ini. Kegiatan ini menurutnya memang
menjadi salah satu kegiatan aktif dari Puskoppas yang
akan digelar secara rutin. Sehingga diharapkan hasil
yang didapatkan bisa lebih maksimal lagi
“Kerjasama dengan Pasar Jaya kedepannya harus
terus ditingkatkan salah satu bentuknya dengan kegiatan
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pengobatan gratis seperti ini,” katanya.
Ketua Hilal Care Indonesia Abu Ahmad mengatakan
sejak awal kerjasama telah terjalin baik antara Perumda
Pasar Jaya, Puskoppas DKI dan Hilal Care. Ia berharap
melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa
membantu menyehatkan pedagang dan pengunjung
pasar.
Adapun jenis pelayanan kesehatan yang diberikan
antara lain pemeriksaan asam urat, gula darah dan
kolestrol. Dalam pengobatan ini pihaknya menyediakan
4 dokter umum dan dokter bedah, 1 bidan dan 2 perawat
dan 3 apoteker untuk mendukung kegiatan pemeriksaan
kesehatan gratis ini.
“Antusias pedagang terlihat cukup baik yang datang
untuk berobat, kita harapkan dalam setiap kegiatan
manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh pedagang dan
masyarakat sekitar,”katanya.
Sekedar informasi Hilal Care Indonesia adalah
sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi kaum
muslimin untuk beramal sholih mempunyai misi
mewujudkan masyarat muslim yang sehat jasmani,
rohani, beriman. Adapun bentuk kegiatannya adalah
pemeriksaan kesehatan gratis, tanggap bencana. Selain
itu juga santunan anak yatim, dhuafa dan mahasiswa dari
kalangan yang kurang mampu.
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BIP PASAR JAYA SIAP MENDUKUNG PLASTIK
RAMAH LINGKUNGAN
“Sudah menjadi tugas kita membantu
para suami dalam menjalankan tugasnya
sehari-hari, saya menilai program ini juga
cukup baik apalagi mengingat sampah
plastik sangat sulit terurai, dalam waktu
dekat kita akan melakukan kampanye
ke pasar untuk ikut mensosialisasikan
program tersebut.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta
Anies
Baswedan
mengeluarkan
peraturan gubernur (pergub) tentang
larangan kantong plastik sekali pakai.
Mal, pasar, sampai minimarket harus
menggunakan kantong belanja ramah
lingkungan.

S

eiring dengan Peraturan Gubernur
(Pergub) Nomor 142 Tahun 2019,
Bhakti Isteri Pegawai (BIP) Perumda Pasar
Jaya menggelar Focus Group Discussion
(FGD) mengenai penggunaan kantong
belanja ramah lingkungan. Acara ini
digelar di Pasar Buku Kenari, Salemba,
Jakarta Pusat yang dihadiri pengurus
dan para anggota BIP.
Adapun Peraturan Gubernur No.
142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban
Penggunaan Kantong Belanja Ramah
Lingkungan saat ini memang terus
disosialisasikan. Adapun yang menjadi
narasumber dalam kegiatan ini adalah
Plt. Asisten Manager Pemberdayaan
Pedagang, Novoda Sihombing.
Dalam
paparanya
Novoda
menjelaskan saat ini pemahaman untuk
mengurangi sampah plastik sekali
pakai haruslah dimengerti oleh seluruh
masyarakat. Hal ini terlebih tumpukan
sampah dari Pasar Jaya yang diangkut ke
TPST Bantar Gebang volumenya masih
cukup tinggi setiap harinya.

Budaya
mengurangi
penggunaan
sampah kantong plastik sekali pakai
ini agar bisa disosialisasikan kepada
tetangga dan sanak saudara sehingga
dipahami bahaya penggunaan kantong
plastik sekali pakai.
“Kita harapkan para ibu-ibu yang
biasanya sering memasak dan berbelanja
ke pasar agar mulai membawa kantong
belanja ramah lingkungan dari rumah,
kalau bukan dari diri kita sendiri lalu dari
siapa lagi kita mulai mempraktekkan
penggunaan kantong plastik sekali pakai
ini,”katanya.
Ketua BIP Pasar Jaya, Lya Arief
Nasrudin mengatakan para pengurus
dan anggota BIP akan secara serius
menindaklanjuti implementasi Pergub
tersebut. Bahkan menurutnya para
pengurus dan anggota akan melakukan
berbagai kegiatan di pasar untuk ikut
mensosialisasikan program tersebut.

Peraturan tersebut tertuang dalam
Pergub Nomor 142 tahun 2019 tentang
Kewajiban
Penggunaan
Kantong
Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat
Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar
Rakyat. Berikut ini bunyi Pasal 5 Pergub
142:
Pasal 5
(1) Pengelola Pusat Perbelanjaan,
Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat wajib
menggunakan Kantong Belanja Ramah
Lingkungan.
(2) Terhadap kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pusat
Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar
Rakyat dilarang menggunakan Kantong
Belanja Plastik Sekali Pakai
“Kewajiban pengelola dalam Pergub
tersebut disebutkan bahwa pengelola
wajib memberlakukan penggunaan
kantong belanja ramah lingkungan
di lokasinya,” ucap Kepala Dinas
Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta,
Andono Warih, dalam keterangannya,
Selasa (7/1/2020).

“Dari data yang kita himpun untuk
komposisi sampah plastik di TPST Bantar
Gebang itu mencapai 33%, jumlah ini
cukup tinggi sehingga perlu kesadaran
bersama kita untuk mengurangi sampah
khususnya kantong plastik sekali pakai,”
ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga pihaknya
menjelaskan jenis kantong ramah
lingkungan yang dapat dibawa oleh
para masyarakat saat akan berbelanja.
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*

*syarat & ketentuan berlaku

AREA

Program kerjasama distribusi
dan pendampingan
toko/warung kelontong
dengan modal yang sangat
merakyat

REKLAME
Rp.

INFO TEMPAT USAHA

1.5K

0852 800 800 36

meter/hari

LAHAN
PROMOSI
Rp.
22K
meter/hari

INFO PAP & MAM STORE

0852 800 800 37

Jl. Raya Cikini No. 90
Menteng 10330, Jakarta Pusat
021 - 2139 0606 (Hunting)
Mini
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