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Pasar Jaya Gelar
Bazaar Murah di 34
Lokasi Pasar

P

erumda Pasar Jaya berkomitmen menyediakan
pangan murah selama bulan suci ramadhan kepada
warga Jakarta. Karenanya Pasar Jaya akan menggelar
bazaar murah di 34 lokasi pasar. Namun yang berbeda
pada tahun ini penjualan akan dilakukan di gerai milik
Perumda Pasar Jaya yang sudah tersebar di sejumlah
titik pasar.
Bazaar murah yang digelar di 34 lokasi gerai pasar
ini akan dimulai sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai 23
Juni 2019. Dengan adanya penjualan pangan murah
maka diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga
dan inflasi di DKI tetap terjaga seperti sebelumnya.
Adapun sejumlah kebutuhan yang dijual dengan harga
murah adalah sebanyak 18 komoditi barang mulai dari
beras, minyak, gula, daging, cabai, bawang merah,
bawang putih dan lainnya.
Selama penyelenggaraan bulan ramadhan ini saya
berharap kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.
Selain itu kita akan terus melakukan antisipasi terhadap
sejumlah kebutuhan barang yang sering langka di
pasaran. Sehingga tidak ada gejolak harga yang muncul
yang dapat berimbas kepada daya beli masyarakata.
Selain itu bagi masyarakat yang berbelanja di gerai
pangan milik Pasar Jaya selama bulan ramadhan ini
dapat berkesempatan mendapat hadiah dan undian.
Kita sudah mempersiapkan sejumlah hadiah diantara
lain motor, kulkas, kompor gas, magic com, kipas angin
dan 100 kupon berbelanja di Jakmart. Adapun untuk
ketentuannya bisa langsung ditanyakan ke petugas
atau melalui selebaran yang sudah dibuat.
Tak hanya di daratan Perumda Pasar Jaya juga
melakukan bazaar pangan murah di Kepulauan Seribu.
Saat ini bazaar murah dilakukan di enam kelurahan
meliputi delapan pulau besar yaitu Pulau Pramuka,
Pulau Tidung, Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau

Panggang, Pulau Harapan, Pulau Kelapa dan Pulau
Lancang.
Dengan adanya bazaar ini harapan saya masyarakat
di pulau juga bisa merasakan berbelanja dengan harga
sama seperti di daratan Jakarta. Perumda Pasar Jaya
sebagai badan usaha milik pemerintah DKI selalu
berkomitment membantu pemerintah menjaga daya
beli masyarakat. Hal ini sudah dilakukan sejak beberapa
tahun terakhir dan Alhamdulillah inflasi di DKI tetap
bisa kita jaga dengan baik.
Selain itu didalam moment lebaran ini izinkan saya
mewakili seluruh jajaran Direksi, Dewan Pengawas
dan jajaran Pasar Jaya mengucapkan “Marhaban
Ya Ramadhan” Selamat Menunaikan Ibadah Puasa,
Semoga kita selalu diberkahi dibulan yang penuh
maghfirah ini amin.

Arief Nasrudin
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya

SURAT PEMBACA
ANTISIPASI KENAIKAN HARGA BAWANG PUTIH
Harga bawang putih di sejumlah pasar saat ini cukup tinggi harganya. Kita harapkan pemerintah bisa
mencarikan upaya untuk menekan harga ini karena setiap harinya sangat dibutuhkan untuk bumbu
masak

IRMA
Warga Palmerah
Jakarta Pusat

SERING DIADAKAN PAMERAN BUKU DI PASAR BUKU
Saya sudah berkunjung ke Pasar Buku Kenari. Konsepnya sangat menarik tetapi untuk menarik minat
masyarakat sebaiknya sering diadakan pameran buku sehingga lebih dikenal oleh masyarakat. Terlebih
sebentar lagi masuk tahun ajaran baru.

AHMAD
Mahasiswa Universitas BSI
Salemba, Jakarta Pusat

APAKAH ADA BAZAAR MURAH LEBARAN TAHUN INI DI PASAR JAYA
Setiap tahunnya selama ramadhan Pasar Jaya sering melakukan bazaar murah. Apakah pada tahun ini
akan ada juga bazaar produk pangan? Bazaar murah sangat dibutuhkan warga khususnya ibu-ibu
apalagi beberapa komoditi biasanya mengalami kenaikan harga

MAYA
Warga Utan Panjang
Kemayoran

APRESIASI BAZAAR PANGAN MURAH DI PULAU TIDUNG
Adanya bazaar murah di Pulau Tidung sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama untuk
komoditi ayam dan minyak goreng. Harganya juga sangat murah sehingga sangat membantu. Diharapkan agar kedepannya penjualan produk ini tidak hanya dilakukan saat ramadhan saja akan tetapi bisa
setiap harinya.

HANIF
Warga Pulau Tidung
Kepulauan Seribu

Breakthrough

BIDIK

ANIES TINJAU STOK PANGAN DI PASAR
INDUK KRAMAT JATI

G

ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan
pengecekan harga bahan pokok di Jakgrosir
Pasar Induk, Kramat Jati. Anies didampingi Asisten
Perekonomian dan Keuangan Setda
DKI Jakarta,
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin,
Direktur Utama PT. Food Station Arief Prasetyo dan
Direktur Utama PD. Dharma Jaya Johan Romadhon.
Hadir juga jajaran dinas terkait dan jajaran walikota
Jakarta Timur.

per kilogram nanti di eceran sedikit di atasnya, tapi yang
penting adalah pasokan supply-nya tersedia,” ujarnya.

Peninjauan stok pangan ini dilakukan juga karena
beberapa waktu terakhir harga bawang putih yang
sempat melonjak Rp 80.000 per kilogram. Menurutnya,
hal itu bisa terjadi karena kelangkaan. Namun, suplai
bawang putih sudah mulai berdatangan sehingga harga
bisa kembali stabil.

“Saat ini kebutuhan perharinya ada sebanyak 30 ton
sehingga untuk 5 hari dibutuhkan sekitar 150 ton dan
saat ini pasokan ada sebanyak 145 ton,” katanya.

Anies sempat melihat gudang JakGrosir yang berisi
tumpukan karung bawang putih impor dari China yang
dibanderol dengan harga Rp 600.000 per 20 kilogram.
Dia mengakui bawang putih menjadi salah satu bahan
pangan yang mengalami lonjakan harga karena stok
terbatas.
“Khusus bawang putih yang sempat ada lonjakan
karena kelangkaan. Jadi harganya kalau di sini Rp 30 ribu
6 BULETIN PASAR / MEI / 2019

Menurutnya, saat ini sebanyak 29 ton pasokan
bawang putih datang setiap harinya ke ibukota. Hal
itu dinilainya lumayan mencukupi untuk kebutuhan per
hari di Jakarta sebesar 30 ton. Dengan adanya pasokan
bawang putih diharapkan secara bertahap harga yang
ada bisa berangsur normal.

Sementara itu, Anies mengatakan untuk ketersediaan
bahan pokok di Jakarta termasuk stabil. Harga beras
sendiri justru mengalami penurunan karena di sejumlah
daerah saat ini baru saja selesai panen raya.
“Saya kemarin sore sudah bicara di telepon dengan
Pak Menteri Pertanian, dan insyaAllah nanti segera
dituntaskan dokumen-dokumennya sehingga Jakarta
bisa kembali mengambil langsung dari luar, sehingga
pasokan kebutuhan bawang putih di Jakarta bisa aman,”
tutupnya.

BIDIK

Breakthrough

Sebelumnya, Pemprov DKI terus berkoordinasi
dengan Kementerian Perdagangan untuk mengatasi
lonjakan harga pangan terutama bawang putih pada
awal Bulan Ramadan. Untuk menekan lonjakan harga
tersebut, Food Station telah mengatur izin impor
bawang pada Kementerian Perdagangan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda
Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati mengakui, jika pihaknya
kesulitan untuk menekan harga bawah putih. Sehingga
Pemprov DKI telah menugaskan Food Station untuk
mengurus izin dan rekomendasi impor bawang putih di
Kemendag.
“Saat ini terkait dengan rekomendasi dari
kementerian pertanian belum diterbitkan, tapi yang
kami lakukan adalah kami berkoordinasi jadi food station
kami tugaskan untuk berkoordinasi dengan importirimportir,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta.
Pemprov DKI juga berkoordinasi dengan importir
bawang putih resmi. Harapannya agar saat bawang
datang, Food Station bisa langsung mendapat jatah satu
kontainer. Upaya ini dilakukan agar pasokan bawang
putih tetap terjaga.
“Solusi

sementara,

Pemprov

DKI

mengandalkan operasi pasar BUMD dan Kementerian
Pertanian untuk mengatasi mahalnya bawang putih,”
katanya.
Saat ini, lanjut Sri, harga bawang di OP DKI berkisar
Rp 20-30 ribu sementara harga di Pasar Induk Rp 48 ribu.
Harga itu belum masuk harga eceran di pasar tradisional.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin
yang ikut mendampingi Anies mengatakan, kalau harga
bawang putih memang masih tinggi jelang Ramadhan
kemarin. Namun untungnya, harga bahan pokok lainnya
sudah mulai stabil.
“Di pasaran bisa sampai 80 ribu perkilogram. Itu
terjadi di beberapa pasar. Yang lainnya masih bisa
dikendalikan. Bawang merah kita bisa di bawah Rp
20.000,” kata Arief.
Pengendalian harga di bulan ramadhan menurutnya
tidak hanya dilakukan di daratan Jakarta aja. Saat ini
Pasar Jaya juga berfokus melakukan operasi pasar di
Kepulauan Seribu. Sehingga selama bulan ramadhan
warga di Kepulauan Seribu juga bisa mendapatkan
kebutuhan pangan dengan harga yang sama dengan
daratan Jakarta.

Jakarta

WWW.PASARJAYA.CO.ID
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SEREMONI

PERUMDA PASAR JAYA GELAR TARHIB
RAMADHAN DI PASAR INDUK KRAMAT JATI

P

erumda Pasar Jaya kembali
menyelenggarakan
Tarhib
Ramadan.
Acara
yang
rutin
dilaksanakan menjelang Bulan Suci
Ramadhan ini dilaksanakan dengan
mengangkat
tema
“Ramadhan
Membangun Kebersamaan Insan
Pasar
Jaya
dalam
Menyebar
Manfaat Bagi Umat”. Kegiatan ini
dilaksanakan bertempat di Ruang
Serbaguna Pasar Induk Kramatjati,
Jakarta Timur.
Hadir dalam kegiatan ini Dewan
Pengawas, Direksi, Kepala Divisi,
Manager, Asisten Manager, Staff
Perumda Pasar Jaya. Penceramah
agama dalam Tarhib Ramadhan di
Pasar Induk Kramat Jati ini adalah KH
Abdullah Hasani sebagai Pengasuh
Pondok Pesantren Al-Mawaddah,
Ciganjur, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya Direktur
Utama Perumda Pasar Jaya, Arief
Nasrudin mengajak seluruhnya untuk
menyambut bulan suci ramadhan
dengan kegiatan yang positif. Bulan
ramadhan ini juga menurutnya bisa
dijadikan sebagai refleksi setahun
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dari berbagai kegiatan yang sudah
dilakukan. Selain itu bulan ramadhan
ini juga menjadi momen bersama
untuk pegawai dan keluarganya
untuk meningkatkan kembali waktu
membaca kitab suci.
“Selama bulan ramadhan ini juga
bisa dilakukan berbagai kegiatan
sosial yang bisa bermanfaat bagi
pedagang,
pengunjung
dan
masyarakat sekitar pasar,” ujarnya.
Apalagi di tahun 2019 ini
menurutnya
kegiatan
safari
ramadhan yang digelar jumlahnya
tidak sebanyak sebelumnya. Hal
ini dikarenakan tugas yang ada
masih cukup banyak sehingga tidak
membuat kendor semangat para
pegawai. Dirinya meminta agar para
pegawai juga bisa mencari ceramah
agama yang mampu membangkitkan
semangat dalam bekerja.
“Mari kita sambut dengan
bahagia bulan ramadhan, tingkatkan
lagi ketaqwaan kita, jaga keamanan
dan kenyamanan dalam tempat
bekerja,
lindungi
dan
ayomi
pedagang kita, layani mereka

dengan sebaik mungkin,” katanya.
Sekretaris Dewan Pengawas
Perumda Pasar Jaya, Sutrisno
Muslimin mengajak seluruh pegawai
untuk meningkatkan rasa syukur
karena masih diberikan kesempatan
bertemu kembali di bulan suci
ramadhan 2019 ini. Kedepannya
dirinya juga meminta agar kegiatan
safari ramadhan kedepannya agar
lebih bisa bergaya pasar. Selain itu
dirinya meminta agar seluruh pihak
bisa menjaga stabilitas inflasi di
bulan ramadhan ini.
“Tugas kita bagaimana di pasar
agar lebih bisa mengontrol harga
dan agar inflasi tetap terjaga,
jangan sampai harga naik tidak bisa
terantisipasi dengan baik dan malah
merugikan masyarakat,” katanya.
Selain itu dirinya mengajak agar
dalam bekerja bisa lebih dilandasi
rasa syukur dan seluruh pihak agar
menjauhkan diri dari sifat soudzon
dan lebih menikmati hidup yang
penuh berkah ini.

Breakthrough

SEREMONI

PASAR JAYA TANDATANGANI PENGELOLAAN
PARKIR NON TUNAI DI 14 PASAR

P

erumda Pasar Jaya dan PT BNI (Persero) TBK
bersama PT Jakarta Utilitas Propertindo bersama
melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama
Penyediaan Jasa Perbankan Dalam Layanan Perparkiran
Secara Digital. Dengan ditandatanganinya perjanjian
kerja sama ini maka sebanyak 14 pasar parkirnya akan
dikelola langsung oleh PT.BNI dan PT. Jakarta Utilitas
Propertindo.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin
menjelaskan, 14 titik pasar yang dikerjasamakan dalam
perjanjian ini meliputi Pasar Palmerah, Pasar Cempaka
Putih dan Pasar Paseban di Jakarta Pusat. Kemudian
Pasar Glodok, Pasar Pejagalan dan Pasar Jembatan Lima
di Jakarta Barat.
Berikutnya Pasar Ciracas, Pasar Cibubur, Pasar
Pramuka, Pasar Palmeriam, Pasar Rawamangun, Pasar
Sunan Giri dan Perumnas Klender di Jakarta Timur serta
Pasar Cipete Utara di Jakarta Selatan.

begitu setiap kendaraan yang masuk akan terpantau
sekaligus diketahui apakah sudah membayar pajak atau
belum.
“Saat ini sistem atau platform sedang trial and error.
Apakah nanti langsung terkoneksi ke Samsat atau BPRD,
masih dibahas,” katanya
Menurutnya, pembayaran parkir di lokasi-lokasi
tersebut nantinya tak menggunakan uang tunai.
Namun memakai kartu elektronik dari bank BNI. Untuk
memudahkan masyarakat nantinya akan dijual di lokasi
pasar juga agar memudahkan pengendara yang keluar
masuk pasar.
“Saat ini baru Bank BNI yang sudah menawarkan
kerja sama ini. Target kami paling lama akhir Juni sudah
berjalan semuanya di 14 lokasi,” katanya.

“Setelah ditandatangani ini kita ingin secepatnya bisa
diimplementasikan. Tahapan awal Enam bulan pertama
akan disosialisasikan, selanjutnya sudah harus semuanya
cashless,” ujarnya.
Departement Head of Corporate Legal and
Communication PT Jakarta Utilitas Propertindo, Hafidh
Fathoni mengatakan, penyelenggaraan parkir di 14 titik
pasar ini memiliki sistem yang terkoneksi dengan Badan
Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Dengan
WWW.PASARJAYA.CO.ID

9

Breakthrough

SEREMONI

PASAR JAYA DAN PUSKOPPAS DKI TANDATANGANI
MOU PEMBINAAN PEDAGANG
bersinergi dengan Pasar Jaya
sehingga berbagai program dan
kebijakan bisa tersampaikan kepada
pedagang.
“Kegiatan yang kita lakukan
seperti
sosialisasi
Perda,
Pemeriksaan kesehatan gratis dan
lainnya selama ini sudah kita lakukan
bekerjasama dengan Pasar Jaya,
ini merupakan bentuk kerjasama
yang baik dan perlu diperkuat
kedepannya,” katanya.

P

erumda Pasar Jaya dan Pusat
Koperasi
Pedagang
Pasar
DKI Jakarta (Puskoppas Jaya)
melakukan
penandatanganan
Nota Kesepahaman (MoU) Tentang
kerjasama
kemitraan
dalam
rangka
pembinaan
pedagang
serta pembinaan usaha koperasi
pedagang pasar di lingkungan
Perumda Pasar Jaya. Nantinya
berbagai
kegiatan
pembinaan
pedagang akan menggandeng
Puskoppas Jaya.
Direktur Utama Perumda Pasar
Jaya, Arief Nasrudin mengatakan
MoU ini memiliki maksud dan tujuan
dalam rangka melakukan pembinaan
pedagang
serta
pembinaan
usaha Koperasi Pedagang Pasar.
Sehingga
peningkatan
kualitas
sumber daya manusia dan wawasan
pengetahuannya di bidang usaha
bisa lebih meningkat.
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“Ruang lingkup kegiatan ini
adalah pembinaan, pemberdayaan
melalui program pendidikan dan
pelatihan bagi para pedagang pasar
dibawah binaan masing-masing,”
ujarnya
Selain itu tugas lainnya yang
diatur dalam MoU ini bahwa
Puskoppas DKI Jaya dapat menjadi
pembicara ataupun narasumber
dalam mensosialisasikan kebijakan
Pemerintah
Pusat
maupun
Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta di pasar-pasar milik Perumda
Pasar Jaya. Untuk MoU ini sendiri
diatur pelaksanaanya selama enam
bulan dan dapat diperpanjang
sesuai kebutuhannya.
Ketua Puskoppas Jaya H.Gusnal
menambahkan selama ini kemitraan
dengan Pasar Jaya sendiri sudah
cukup baik. Berbagai kegiatan
yang dilakukan saat ini memang

Kerjasama dengan Puskoppas
Pada bulan ramadhan tahun lalu
dilakukan dengan kegiatan bazar
murah di sejumlah lokasi pasar.
Kedepannya sinergi yang akan
dilakukan akan semakin banyak lagi.
Bahkan sejumlah pasar yang belum
memiliki koperasi sudah dimintakan
agar segera dibentuk koperasi
pasarnya.
Bentuk kerjasama lain yang
beberapa waktu lalu dilakukan
dengan
Puskoppas
adalah
pendataan
pedagang
di
penampungan sementara Pasar
Blok A Fatmawati yang terbakar.
Pasar Jaya dan Puskoppas bergerak
cepat mencarikan solusi sementara
menunggu pasar mereka akan
terbangun.
Bahkan
sejumlah
alternatif yang diberikan disepakati
oleh pedagang. Hal seperti inilah
yang kedepannya sangat dibutuhkan
dalam kerjasama antara Puskoppas

Breakthrough

ETALASE PASAR

PERUMDA PASAR JAYA GELAR SAFARI
RAMADAN DAN SANTUNI ANAK YATIM

D

alam rangka bulan suci Ramadan,
Perumda Pasar Jaya melakukan
rangkaian kegiatan Safari Ramadan
di sejumlah titik pasar yang tersebar
di lima wilayah kota. Kegiatan Safari
Ramadan ini terdiri dari berbagai
acara, yakni kultum, buka puasa
bersama, serta pemberian bantuan
dan santunan bagi anak yatim.
Direktur Utama Perumda Pasar
Jaya Arief Nasrudin mengatakan,
Safari Ramadan merupakan kegiatan
yang dilakukan Perumda Pasar
Jaya setiap Ramadan. Kegiatan
ini bertujuan untuk mendekatkan
Perumda Pasar Jaya dengan
pedagang dan masyarakat sekitar
serta
memperkuat
silaturahmi
dengan sesama karyawan. Pada
tahun ini, kegiatan dilaksanakan di
5 Pasar yaitu di Pasar Senen Blok
3, Pasar Perumnas Klender, Pasar

Cipulir, Pasar Glodok, dan Pasar
Koja.

yang secara langsung memberikan
manfaat bagi masyarakat.

”Pada Bulan Ramadhan ini
merupakan bulan yang penuh
rahmat dan berkah. Karena itulah
kesempatan yang baik ini kita lebih
memperkuat silaturahmi dengan
sesama karyawan, sekaligus juga
kita membantu saudara-saudara
kita yang membutuhkan bantuan,”
ujarnya.

”Kami sangat berharap, bantuan
yang diberikan bisa bermanfaat dan
berkat bagi semuanya, Kami sangat
senang bisa berbagi kebahagian di
bulan suci Ramadan ini,” katanya.

Direktur
Usaha
dan
Pengembangan Perumda Pasar
Jaya, Anugrah Esa mengatakan
pemberian santunan bagi anak
yatim merupakan salah satu bentuk
kepedulian Pasar Jaya dalam
kegiatan keagamaan. Perumda Pasar
Jaya tidak hanya mengejar kinerja
bisnis semata, tetapi juga terus
mewujudkan
program-program

Penyerahan
bantuan
bagi
masyarakat dilaksanakan setiap
kali kunjungan Safari Ramadhan
dilakukan. Bantuan ini merupakan
bentuk kepedulian perusahaan
kepada warga sekitar dan bentuk
silaturahmi yang selama ini telah
terjalin dengan masyarakat sekitar.

WWW.PASARJAYA.CO.ID
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FOKUS UTAMA

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
OPERASI PASAR BAWANG PUTIH

K

ementerian Perdagangan (Kemendag) bersama para
importir bawang putih mulai melakukan operasi
pasar secara rutin mulai Kamis (18/4). Operasi pasar akan
digelar hingga harga kembali stabil di kisaran Rp 30 ribu
per kilogram (kg). Bawang putih impor tersebut dijual
seharga Rp 25 per kilogram dan dapat dijual kembali
oleh pedagang dengan maksimal harga Rp 30-32 ribu
per kilogram.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Kemendag, Tjahya Widayanti mengatakan, operasi pasar
akan di gelar di wilayah Jakarta, Lampung, Samarinda,
Pekanbaru, Palembang, dan Jambi. Pemilihan lokasi
dikarenakan wilayah-wilayah tersebut yang saat ini
mengalami kenaikan harga cukup tinggi untuk bawang
putih.
Untuk di Jakarta sendiri Tjahya menuturkan, akan
digelar operasi pasar di 12 lokasi pasar dengan
menggelontorkan stok sekitar delapan hingga
lebih dari 10 ton per hari. Jumlah ini dinilai cukup
untuk mengantisipasi kekurangan stok sehingga
mengantisipasi harga naik.
“Untuk operasi pasar, kita jual di tingkat grosir Rp
20.000/kg kemudian di konsumen akhir diharapkan
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GELAR

harganya Rp 30.000-32.000/kg. Di ritel modern Rp
35.000/kg, itu biasanya yang sudah bersih dikupas,” ujar
Tjahya saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta
Timur, Kamis (18/4) sore.
Dari pemantauan di lapangan menurutnya harga
rata-rata bawang putih di DKI Jakarta telah mencapai
Rp 60.000/kg tanpa ada tanda-tanda penurunan dalam
6 hari terakhir. Tak hanya di Jakarta harga rata-rata
tertinggi tercatat Rp 64.500/kg di kota Surabaya.
Tjahya mengatakan, Operasi Pasar akan terus
dilakukan hingga harga bawang putih kembali turun ke
level normal di kisaran Rp 25.000/kg hingga 35.000/kg
(kupas) di tingkat konsumen akhir.
“Bisa saja ada total sekitar 100-an ton yang disiapkan
untuk Operasi Pasar, karena stok di masing-masing
importir kan juga sudah tipis, jadi sedang kita monitor
terus. Per hari kita akan keluarkan minimal 8-10 ton, kalau
bisa lebih 20 ton ya akan dikeluarkan segitu,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, stok sisa tahun lalu yang ada
di tangan importir tercatat sekitar 100 ribu ton, dengan
kebutuhan konsumsi nasional sekitar 30 ribu ton per
bulan.
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Pihaknya optimistis, jika operasi terus dilakukan secara
rutin, lama-kelamaan harga akan perlahan menurun
hingga ke titik stabil. Diharapkan, ketika memasuki bulan
Ramadhan harga bawang putih tidak mengalami gejolak
dan dapat diredam pada kisaran harga normal.

putih pada 2017 silam yang mencapai lebih dari Rp 60
ribu per kg tidak terulang.

Pada hari pertama operasi pasar, Kemendag
menggandeng importir PT Mahkota Abadi Prima Jaya
di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Operasi pasar
tersebut menggelontorkan delapan ton bawang putih
untuk para pedagang kecil yang berdagang di pasar
tersebut.

Pusat Informasi Harga Pangan Statistik (PIHPS)
mencatat, harga bawang putih ukuran sedang secara
nasional pada Kamis (18/4) rata-rata dihargai Rp 44.350
per kilogram. Harga tertinggi terdapat di DKI Jakarta
yang mencapai Rp 60 ribu per kilogram. Sedangkan
harga terendah terdapat di Kepulauan Riau sebesar Rp
27.659 per kilogram.

Bawang putih disiapkan dalam kemasan karungan
dan dijual seharga Rp 500 ribu per karung atau Rp 25
ribu per kilogram. Tjahya menegaskan, maksimal harga
yang boleh dijual oleh pedagang yakni Rp 30 ribu-Rp
32 ribu per kilogram. Sementara di toko ritel modern
maksimal Rp 35 ribu per kilogram.
Menurut dia, pelaksanaan operasi pasar bawang putih
berdasarkan hasil dari pertemuan antara Kementerian
Perdagangan dengan tujuh importir pada Selasa (16/4)
lalu. Dari pertemuan tersebut, sebanyak lima importir
mengaku siap melaksanakan operasi pasar dengan
menggunakan stok yang saat ini masih tersisa.
Meskipun pihaknya memastikan operasi pasar akan
digelar secara rutin setiap hari, Tjahya tidak dapat
memastikan berapa jumlah total stok yang saat ini
dimiliki oleh importir. Ia menuturkan, berdasarkan
catatan terakhir masih tersisa 100 ribu ton dari impor
bawang putih yang dilaksanakan tahun lalu.

“Mudah-mudahan tidak seperti tahun 2017 lagi
karena itu tinggi sekali,” ujar Tjahya.

Sementara itu, importir bawang putih yang
merupakan pemilik PT Mahkota Abadi Prima Jaya,
Farid, mengaku memiliki stok di gudang sekitar 100 ton.
Menurut dia, stok bisa saja dikeluarkan sekaligus, tapi
lebih baik dikeluarkan secara bertahap agar dapat dijual
secara merata.
Ia menuturkan, rata-rata harga bawang putih impor
dari Cina berkisar 1.100 sampai 1.200 dolar AS per ton
atau setara Rp 15.400 – Rp 16.800 (kurs Rp 14.000 per
dolar AS) per kilogram. Meski begitu, harga bawang putih
di China tidak bisa diprediksi karena selalu bergerak.
Farid mengaku, harga tertinggi yang pernah ia
dapatkan yakni mencapai 2.000 dolar AS per ton setara Rp
28.000 per kg. Namun, kata Farid, harga-harga tersebut
belum memasukan komponen biaya pengepakan dan

“Saya masih hitung terus berapa stok yang ada. Saya
belum bisa menyebutkan berapa yang dimiliki importir
karena harus dilakukan pengecekan, apakah stoknya
layal dijual atau tidak,” ujar Tjahya.
Selain itu, Tjahya juga belum dapat memastikan
komitmen importir yang menyatakan siap membantu
pelaksanaan operasi pasar. Namun, pihaknya mengklaim
stok yang ada akan cukup untuk memenuhi kebutuhan
bulan Ramadhan hingga Lebaran nanti.
Tjahya menambahkan, meskipun operasi pasar akan
secara gencar dilakukan, kemungkinan besar harga
tidak akan turun secara signifikan dalam waktu singkat.
Setidaknya, kata Tjahya, kejadian lonjakan harga bawang
WWW.PASARJAYA.CO.ID
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JADIKAN
PULAU
SERIBU
BERKEDAULATAN PANGAN

YANG

Pangan Murah di Kepulauan Seribu ?
Untuk harga pangan di daratan memang sudah cukup
baik dengan banyaknya program pangan murah. Akan
tetapi perlu diketahui Kepulauan Seribu juga menjadi
salah satu prioritas kita. Kita tidak mau ada perbedaan
harga yang begitu tinggi di Kepulauan Seribu dengan di
daratan. Makanya Pasar Jaya masuk kesana dalam upaya
menjaga ketahanan pangannya.

Sutrisno Muslimin
Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya

P

emprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya
pada tahun 2019 berkeinginan mewujudkan harga
pangan yang sama di daratan dan di Kepulauan Seribu.
Salah satunya dengan melakukan bazaar murah di
delapan pulau berpenduduk di Kabupaten Kepulauan
Seribu. Suplai barang dengan harga murah ini sangat
dibutuhkan warga yang bermukim disana.
Kedepannya memang selain bazaar, Pasar Jaya saat
ini tengah melakukan pembangunan Jakgrosir di Pulau
Tidung. Nantinya Jakgrosir ini akan menjadi pusat
penyediaan barang yang akan disebar ke seluruh pulau
yang ada disana.
Lantas sejauh manakah program yang sedang
dilakukan ini berjalan. Berikut petikan wawancara Buletin
Pasar dengan Sekretaris Dewan Pengawas Perumda
Pasar Jaya, Sutrisno Muslimin.

Bagaimana Peran Pasar Jaya Menghadirkan Harga
14 BULETIN PASAR / MEI / 2019

Seperti Apa Kondisi Pangan Di Pulau Seribu Saat
ini?
Perlu diketahui bahwa dari sisi pendapatan saja di pulau
itu sangat berbeda dengan yang ada di daratan. Untuk
dipulau selain pendapatan yang berbeda disisi harga
mereka juga lebih tinggi. Sehingga hal ini menyebabkan
ketimpangan harga yang cukup signifikan. Bandingkan
saja untuk harga ayam di daratan itu sekitar 27 ribuan.
Tapi sampai di pulau harganya bisa menjadi 40 ribuan.
Disinilah fungsi negara hadir dan saat ini dari Pasar Jaya
yang bisa langsung menyediakan kebutuhan pangan
tersebut.
Mahalnya Kebutuhan Di Pulau Salah Satu Di
Transportasi, Bagaimana Dengan Pasar Jaya Sendiri ?
Jadi sebenarnya yang kita subsidi itu di transportasinya.
Karena memang diakui biaya distribusinya yang cukup
mahal jika dibandingkan yang ada di darat. Belum
lagi letak pulaunya yang cukup berjauhan sehingga
dengan transportasinya yang disubsidi diharapkan
harga pangannya tetap sama dengan yang dijual di
daratan. Sebenarnya juga kita tidak bisa berdiri sendiri
ya, kita harap dari Pemprov DKInya yang mensubsidi
untuk transportasinya. Kapal dishub sebenarnya kan
cukup banyak ya. Tapi memang bukan kapal barang ya,
sehingga hal ini perlu diatur kedepannya.
Apakah Sudah Ada Komunikasi Dengan Dishub
Terkait Hal Tersebut ?
Untuk koordinasi sudah dilakukan tapi memang kita juga
tahu saat ini kapal mereka adalah kapal penumpang yang
berbeda tipe dan daya angkutnya dibandingkan dengan
kapal barang. Kita tentunya sebagai satu kesatuan
dibawah Pemprov bisa secara bersama mewujudkan
ketahanan pangan di Kepulauan Seribu. Hal seperti
ini yang kita sebut terobosan bersama. Karena kalau
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Pasar Jaya sendiri tentunya sebagai perusahaan ada
juga sisi margin yang perlu diperhitungkan, walaupun
kita dari bisnis tetap mengedepankan sosialnya ya, tapi
kedepannya sinergi dengan Dishub sangat dibutuhkan
oleh Pasar Jaya.
Bagaimana Dengan Penjualannya di Pulau Seribu
Sendiri ?
Untuk penyalurannya kita ingin mengandeng pedagang
yang ada di Pulau Seribu. Disana kan ada agen besar
yang sudah eksisting sehingga kita tidak mungkin
tinggal ya. Disini kita sediakan barangnya harganya lebih
murah sehingga mereka jualnya juga tidak terlalu tinggi.
Disini kita bisa atur caranya agar harga jualnya sama
seperti di darat. Hanya saja memang harus ada margin
keuntungan untuk pedagangnya. Makanya kedepannya
dengan adanya Jakgosir di Pulau Seribu bisa diatur
sedemikian rupa. Tidak hanya penjualan pangan saja ya,
disana nantinya juga akan melayani penjualan produk
pangan murah (KJP) dan lainnya.
Jenis Pangan Apa Saja Yang Perlu Disubsidi Ke
Kepulauan Seribu ?
Untuk di Kepulauan Seribu sebenarnya kita tidak hanya
subsidi satu atau dua jenis produk saja. Banyak anggapan
ya kalau yang disubsidi itu hanya produk pangan dari
BUMD Pangan DKI yaitu Food Station dan Dharma
Jaya. Memang secara bisnis kita berkolaborasi dengan
mereka menyediakan pangan murah, tetapi kita tentunya
tidak hanya produk mereka. Distribusi pangan itu soal

keadilan ya artinya seluruh produk yang akan dijual
disana haruslah tidak boleh dibeda-bedakan produknya.
Mereka yang di daratan bisa menikmati seluruh produk
begitu juga dengan yang ada di pulau. Jadi tidak ada
perbedaan yang kalau ke pulau haruslah barang milik
pemerintah. Kita mau semuanya harus sama.
Selain Produk Pangan Murah Apalagi Sekiranya
Yang Akan Digagas Di Pulau Seribu ?
Produk pangan murah memang menjadi prioritas
utama ya, tetapi memang bukan hanya itu saja menjadi
fokus kita kedepannya. Nantinya untuk pemberdayaan
masyarakatnya Pasar Jaya juga dapat berperan disana.
Kita kan punya CSR juga ya, kita bisa bantu jikalau ada
kegiatan pelatihan disana. Artinya peran Pasar Jaya di
Pulau Seribu akan cukup besar. Harapan kita tentunya
semuanya bisa bermanfaat bagi masyarakat disana.
Apakah Ada Rencana Program Lainnya Atau Cukup
Sampai Disitu Saja ?
Sebenarnya saat ini di pasar kita di Jakarta kita telah
banyak program lainnya di bidang ketahanan pangan
dan pengembangan usaha pasar ya. Karena memang
di pulau sendiri kita masih tergolong baru sehingga kita
masih berfokus di ketahanan pangannya. Tapi memang
tidak berhenti disitu saja kita ingin di Pulau Seribu
nantinya juga ada bioskop rakyat seperti yang sudah kita
gagas saat ini. Selain itu ada banyak program lainnya.
Nanti kita atur menyesuaikan dengan kondisi yang ada
kedepannya.
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MERIAHKAN FJGS, PASAR JAYA SIAPKAN 34
LOKASI BAZAAR PASAR MURAH

F

estival Jakarta Great Sale 2019 (FJGS) kembali digelar
untuk memeriahkan perayaan ulang tahun DKI Jakarta
yang tahun ini memasuki ke-492 tahun.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya
selaku BUMD ikut memeriahkan acara FJGS ini dengan
menggelar Bazaar pasar murah pada 34 lokasi pasar
yang tersebar di wilayah DKI Jakarta sejak 25 Mei 2019
sampai 23 Juni 2019.
Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung stabilisasi
harga bahan pangan pokok di Provinsi DKI Jakarta.
Hal ini juga dalam rangka persiapan kebutuhan bahan
pangan pokok bagi masyarakat dalam menyambut bulan
Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 1440 H Tahun 2019.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin
mengatakan, 34 lokasi pasar yang akan ikut dalam
kegiatan operasi pasar tersebut akan menjual sejumlah
kebutuhan pokok dengan harga murah. Namun mulai
tahun ini penjualan bazaar tidak dilakukan di di halaman
pasar seperti tahun sebelumnya. Melainkan penjualan
dilakukan di gerai pangan yang telah dimiliki oleh Pasar
Jaya.
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Gerai yang dimaksud adalah Jakgrosir, Jakmart dan
Mini DC. Jumlahnya saat ini sudah ada 34 gerai banyaknya
dan akan terus ditambah. Diharapkan dengan penjualan
kebutuhan pokok ini kebutuhan masyarakat DKI Jakarta
dapat terpenuhi sehingga tidak perlu khawatir akan
adanya kelangkaan bahan pokok makanan.
“Untuk pelaksanaan akan menjual sebanyak 18
komoditi barang mulai dari beras, minyak, gula, daging,
cabai, bawang merah, bawang putih dan lainnya,”
ujarnya.
Pelaksanaan FJGS sendiri dibuka pada 25 Mei 2019
dan ditutup pada 23 Juni 2019. Untuk jadwal bazaar
pasar murah di pasar sendiri juga akan mengikuti jadwal
tersebut.
Adapun komoditi yang dijual dalam Bazaar murah ini
antara lain :
1. Minyak Gurih 2 L
2. Minyak Gurih 1 L
3. FS Minyak Goreng Super 1800 ml
4. Beraskita Medium 5 Kg
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5. FS Beras OP Medium 5 Kg
6. FS Melati Sentra Ramos 5 Kg
7. Lahap Beras 5Kg
8. FS Premium Gula Pasir Kuning 1 Kg
9. Gulaku Premium 1 Kg
10.Matahari Merah Gula Pasir Premium 1 Kg
11.Jawara Tepung Terigu 1 Kg
12.FS Tepung Terigu 1 Kg
13.Daging Sapi Frozen CL 90 1Kg
14.Amber Daging Kerbau 900gr
15.Ayam Frozen Ekor
16.Andong Setra Ramos 5Kg
17.Cabe Merah Keriting 500 gr
18.Bawang Merah 500 gr

berhak mendapatkan 1 (satu) Kupon Bazaar Murah
dengan 1 (satu) nomor undian (misal : belanja Rp.200.000,akan mendapatkan 2 kupon dan seterusnya).
3. Kupon Undian hanya dapat diperoleh dengan
menukarkan nota belanja pada hari yang sama di 34 (tiga
puluh empat) Gerai Jakmart Perumda Pasar Jaya dan
menyediakan tempat penukaran Kupon Bazaar Murah.
Adapun 34 lokasi gerai pangan yang akan
diikutsertakan pada kegiatan tersebut ada di wilayah :
1. Jakarta Pusat Jakmart Tanah Abang
Pasar
Tanah Abang Blok B ex (Sevel), Gerai Balai Kota, Jakmart
Cikini, Jakmart Pasar Atom, Gerai iNpari DKPKP, Pasar
Johar Baru,

Untuk lebih menyemarakkan FJGS 2019 maka pada
tahun 2019 akan dimeriahkan dengan sejumlah hadiah
dan undian. Hadiah yang disiapkan adalah motor,
kulkas, kompor gas, magic com, kipas angin dan 100
kupon voucher berbelanja di Jakmart. Bagi masyarakat
yang ingin mendapatkan kupon Bazaar murah bisa
mendapatkan kupon undian dengan syarat sebagai
berikut :

2. Jakarta Barat : Jakmart Pasar Asem Reges,
Jakmart UPB Glodok, Jakmart Alaydrus, Mini DC Pasar
Grogol, Mini DC Pasar Slipi, Gerai Cupang Slipi , Pasar
Tomang, Gerai Rawalele,

1. Kupon Bazaar Murah dapat diperoleh di 34 (tiga
puluh empat) Gerai Jakmart Perumda Pasar Jaya dengan
berbelanja minimum Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah)
dan kelipatannya per nota belanja ataupun gabungan
maksimal 2 (dua) nota belanja.

4. Jakarta Timur : Jakgrosir, Jakmart Pramuka,
Jakmart Rawabening, Jakmart Duren Sawit, Jakmart
Sunan Giri, Mini DC UPB Kramat Jati, Mini DC Pasar UPB
Perumnas Klender, Gerai OK Oce Gerai Tani, Gerai Susu,
Gerai SPSI Cakung,

2. Setiap transaksi belanja senilai Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) dan berlaku setiap kelipatannya

5. Jakarta Selatan : Mini DC Pasar Tebet Timur, dan
Mini DC Pasar Mayestik.

3. Jakarta Utara : Mini DC Pasar Pelita, Koja Kontainer
Pasar Koja, Mini DC Walang Baru, Gerai siDuck Rorotan
, Gerai Fish Angke, Gerai Kamal TPI, Gerai Marhamas,
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MASJID BAITUL MUNIR DI PASAR CIPULIR
DIRESMIKAN

D

irektur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin
bersama Dewan Pengawas, Kepala Divisi, Kepala
Satuan Pengawas Internal dan jajaran management
melakukan peresmian Masjid Baitul Munir di Pasar
Cipulir, Jakarta Selatan pada Kamis, (16/5). Masjid ini
sebelumnya dilakukan revitalisasi pada tahun 2016 lalu
dan sudah selesai di akhir 2018 lalu.

Tidak hanya di pasar ini menurutnya, pembangunan
masjid juga dilakukan di pasar lain yang sudah
direvitalisasi. Sebelumnya beberapa masjid baru di pasar
bisa terlihat di Pasar Cijantung, Pasar Senen Blok 3 dan
sejumlah pasar lainnya. Tidak hanya masjidnya bahkan
sarana tambahan seperti awning dan yang lainnya juga
ikut dibangun.

Untuk masjid ini sendiri berdiri dengan luas 600
meter persegi dan berada di lantai 4 pasar dan mampu
menampung 800 jamaah. Selain masjidnya berbagai
fasilitas sarana pendukung Masjid pun ikut dilakukan
perbaikan.

“Kedepannya pembangunan masjid terus akan
dilakukan, jadi tidak hanya berhenti di Pasar Cipulir ini,
sebelumnya kita juga baru groundbreaking perluasan
masjid di Blok M Square,” katanya.

Acara peresmian Masjid Baitul Munir sendiri dikemas
dengan acara Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak
Yatim serta tausyiah dari ustadz. Pembenahan masjid
ini merupakan salah satu bentuk bukti keseriusan Pasar
Jaya menyediakan sarana ibadah yang baik kepada
pedagang dan pengunjung pasar.
“Harapan kita tentunya di seluruh pasar tempat
ibadahnya baik dan kondisinya lebih memadai agar
dalam menjalankan ibadah bisa lebih khusuk, jadi tidak
perlu mencari pasar lain untuk melaksanakan ibadah
sholat Jumat,” ujarnya.
18 BULETIN PASAR / MEI / 2019

Ketua Pusat Bimbingan Rohani Islam (Pusbinroh)
Perumda Pasar Jaya M Nurhafiz menambahkan masjid
dengan kondisi yang baik dan ideal merupakan harapan
dari pedagang dan masyarakat. Karenanya tidak hanya
membangun tapi ada standar yang diterapkan oleh
Perumda Pasar Jaya dalam membangun masjid-masjid
tersebut.
“Kita mau bangunannya bagus, toiletnya standar
hotel berbintang, jadi kenyamanan dalam beribadah
bisa dirasakan oleh pengunjung dan pedagang pasar,”
tandasnya.
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BIMTEK

B

alai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM)
di Jakarta tak hentinya melakukan peningkatan
kualitas pedagang dan karyawan pasar, kali ini dengan
menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pasar
Aman Berbahaya yang dilakukan di Kantor Pusat
Perumda Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya No.90, Kamis
(16/5) lalu
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM
DKI Jakarta, Yayan mengatakan Pasar merupakan
tempat terjadinya transaksi jual beli berbagai komoditi
atau produk pangananan. Beberapa diantaranya
sering disalahguankan dengan menjual bahan pangan
berbahaya sehingga harus sering dilakukan pengecekan.
“Kepala Pasar dan Jajarannya harus memiliki
keterampilan sebagai pengawas bahan berbahaya
khususnya di Pasar tradisional, sehingga mampu
memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenali
pangan berbahaya,” ujarnya.
Bimtek ini diikuti oleh personel laboratorium pengujian
obat dan juga sejumlah manager hingga kepala pasar.
Pada kesempatan yang sama juga diserahkan Rapid Tes
Kit kepada Ersityarini Hety Maryani sebagai Manager
Area 14 Koja, Jakarta Utara untuk digunakan secara
mandiri dan Bahan edukasi yang terdiri dari brosur dan
leaflet tentang keamanan pangan dan baca sebelum

PASAR

AMAN

membeli guna meningkatkan pengetahuan Obat dan
Makanan dan melanjutkan informasi obat dan makanan
bagi masyarakat.
Peserta Bimtek juga diberikan pelatihan tentang
bagaimana membedakan panganan berbahaya dan
tidak berbahaya. Mereka terlihat sangat antusias
mengikuti kegiatan dan berharap kegiatan serupa
bisa terus dilakukan dan tidak hanya di kantor pasar
melainkan juga di pasar-pasar.
Kepala Divisi Komersial dan Pengembangan Usaha
Perumda Pasar Jaya, Imam Kurniawan mengatakan
kegiatan bimtek seperti ini sangat dibutuhkan
pegawai untuk mengetahui mana saja panganan yang
mengandung zat berbahaya. Di pasar sendiri memang
pengawasan produk pangan tetap dilakukan akan tetapi
tentu saja butuh bimbingan dari pemangku kepentingan
sehingga bisa dengan jelas membedakan panganan
yang mengandung zat berbahaya.
“Pegawai pasar tentu saja secara kasat mata tidak
bisa melihat mana yang panganan berbahaya mana
yang tidak, karena itu dibutuhkan bimbingan secara
berkala, makanya kita harapkan bisa sesering mungkin
dilakukan,” tandasnya.
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JAKBOOK DIHADIRKAN DI PRJ KEMAYORAN

P

erumda Pasar Jaya kembali mengikuti kegiatan
pameran Jakarta Fair dalam rangka memperingati
HUT DKI Jakarta ke- 492. Kali ini Pasar Jaya menghadirkan
penjualan buku murah seiring dengan diresmikannya
Pasar Buku Kenari di Jakarta Pusat.
Dalam pameran yang di gelar di Hall C2 Anjungan
Pemprov DKI Jakarta tersebut dipamerkan konsep pasar
buku milik Pasar Jaya. Berbagai brosur juga ikut disebar
agar masyarakat lebih tahu tentang keberadaan Pasar
Buku Kenari tersebut.
Pasar Buku Kenari sendiri baru diresmikan oleh
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan pada 29
April 2019 lalu. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan
buku dengan harga yang cukup murah. Sebagian buku
bahkan diberikan diskon hingga 30 persen. Sehingga
diharapkan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan
buku dengan harga murah
“Bagi masyarakat yang sedang berada di PRJ saat
mampir ke anjungan Pemprov DKI bisa mampir ke
stand kita, banyak disediakan buku dengan harga yang
lebih murah, selain buku disini juga tersedia berbagai
kebutuhan peralatan sekolah anak,” ujarnya.

Namun bagi masyarakat yang tidak sempat mampir ke
stand tersebut menurutnya bisa langsung berbelanja ke
Pasar Buku Kenari, Salemba, Jakarta Pusat. Karena yang
dijual di stand ini adalah konsep pasar buku yang berada
di Pasar Kenari. Untuk lebih bisa mendapatkan berbagai
macam buku dan kebutuhan lainnya masyarakat bisa
langsung ke pasar tersebut.
“Pasar Buku Kenari merupakan pasar buku rakyat
pertama milik Pemda DKI, masyarakat bisa langsung
berbelanja kesana untuk berbagai kebutuhan buku dan
lainnya,” katanya.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
saat meresmikan Anjungan Provinsi DKI Jakarta di
Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat berpesan agar
Anjungan Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai
sarana sosialisasi program-program yang dilakukan oleh
Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya.
“Kita ingin masyarakat melihat lebih dekat akan
kemajuan itu dan memanfaatkan booth itu untuk
mendapatkan masukan dari warga Jakarta,” ujar Anies
Baswedan.
Ia menginginkan supaya hal itu juga bisa membangun
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kolaborasi serta merangsang partisipasi warga Jakarta
dalam program-program pembangunan. Masyarakat
bisa bertanya dan memberikan masukan terkait dengan
pembangunan yang ada di DKI Jakarta.
“Stan yang baik ini InsyaAllah nantinya menjadikan
warga Jakarta lebih optimis lagi,” ujar Anies.

Tentang Jakarta Fair
Jakarta Fair sendiri telah dimulai sejak satu minggu
yang lalu. Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair
merupakan pameran tahunan terbesar di Indonesia.
Acara ini biasanya berlangsung selama satu bulan penuh
dari pertengahan Juni sampai pertengahan Juli untuk
memperingati hari jadi kota Jakarta.
Pada tahun ini Jakarta Fair mengambil tema Indonesia
Bersatu dengan subtema Indonesia dalam Rangkaian
Bhineka Tunggal Ika.
PRJ sendiri pertama kali diadakan pada tahun 1968.
Sampai saat ini setiap tahun penyelenggaraannya tidak
pernah terputus. Dari 1968 sampai 1991 PRJ pernah
diberlangsungkan di Monas sebelum kemudian di
Kemayoran. Pameran dan kegiatan hiburan ini diadakan
dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-492 tahun.

termurah.
Adapun untuk hari Selasa sampai Kamis, harga tiket
masuk bagi pengunjung Jakarta Fair 2019 ditetapkan
Rp30.000 per orang. Harga tiket tertinggi ditetapkan
pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu, serta hari-hari libur
nasional. Harga tiket pada hari-hari khusus itu ditetapkan
Rp40.000 per orang.
Masyarakat dapat membeli berbagai macam jenis
produk dan merk yang tersedia di berbagai stan Jakarta
Fair dengan harga diskon. Setiap tahunnya Pasar Jaya
hadir di pameran tersebut dengan menghadirkan
konsep penjualan yang berbeda-beda. Pada tahun
2017 di stand Pasar Jaya diperkenalkan konsep Pusat
Perkulakan Pasar Jaya yang bernama Jakhrosir dan jalur
distribusinya kepada masyarakat seperti Jakmart, Mini
DC dan Pap and Mom Store.
Pada tahun 2018 lalu stand Pasar Jaya ditambah
dengan pengenalan pasar dan penjualan kios pasar
bersama dengan konsep tahun sebelumnya. Pada tahun
2019 ini diperkenalkan konsep Pasar Buku rakyat yang
baru saja dibangun di Pasar Kenari. Rencananya pasar
buku ini tidak hanya akan dibangun satu saja melainkan
akan dibangun di masing wilayah kota di DKI Jakarta.
Sehingga masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan
buku murah tersebut.

Jakarta Fair Kemayoran akan berlangsung selama
Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Selama Ramadan,
pihak penyelenggara akan menyediakan takjil gratis
bagi para pengunjung.
Tak hanya itu, jam operasional Jakarta Fair pun akan
disesuaikan. Jelang hari Raya Idul Fitri, yakni mulai
tanggal 30 Mei hingga 3 Juni 2019, event ini akan dibuka
pukul 10.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.
Sedangkan saat Lebaran, Jakarta Fair Kemayoran
akan dibuka pukul 14.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.
Sedangkan hari lainnya, pameran tertua di Indonesia
itu akan dibuka pada pukul 10.00 WIB hingga 23.00
WIB. Gelaran Jakarta Fair ini diikuti oleh sekitar 2.700
perusahaan peserta dan meliputi 1.500 stan. Masyarakat
yang ingin datang ke acara ini harus membeli tiket
terlebih dahulu.
Menurut informasi yang dilansir situs resmi Jakarta Fair
di www.jakartafair.co.id, harga tiket masuk disesuaikan
dengan hari buka. Pada hari Senin, harga tiket masuk
ditetapkan sebesar Rp25.000 per orang. Itu harga tiket
WWW.PASARJAYA.CO.ID
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TARIF PERPANJANGAN SURAT IJIN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA
NO

POTENSI A
LOS/
KIOS
COUNTER

LUAS TU

POTENSI B
LOS/
KIOS
COUNTER

POTENSI C
LOS/
KIOS
COUNTER

1

0,50 S/D 2,25

33.000

27.500

27.500

22.000

22.000

33.000

2

2,26 S/D 4,50

49.500

33.000

44.000

27.500

49.500

49.500

3

4,51 S/D 6,50

66.000

49.500

55.000

38.500

66.000

66.000

4

6,51 S/D 8,50

88.000

66.000

71.500

49.500

88.000

88.000

5

8,51 S/D 10,50

104.500

82.500

93.500

60.500

104.500

104.500

6

10,51 S/D 12,50

137.500

99.000

110.000

77.000

137.500

137.500

7

12,51 S/D 25,00

165.000

121.000

137.500

93.500

165.000

165.000

8

> 25,01

+2.500,- / M2 +1.500,- / M2

+2.000,- / M2

+1.000,- / M2

+2.500,- / M2

+2.500,- / M2

BIAYA PENGALIHAN HAK/BALIK NAMA PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

NO

BIAYA ADMINISTRASI PENGALIHAN HAK/
BALIK NAMA YANG DIKENAKAN KEPADA (RP)

PENGALIHAN HAK / BALIK NAMA

PIHAK PENJUAL
2,5% dari harga
transaksi

1

Jual beli kedua belah pihak

2

Pihak pertama
Tidak dapat dihubungi

-

3

Hibah dan waring

-

PIHAK PEMBELI

PIHAK PENERIMA

2,5% dari harga
transaksi

-

7,5% dari harga
transaksi

2,5% dari harga
transaksi

-

BIAYA ADMINISTRASI SERTIFIKAT HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA
POTENSI
PASAR

TEMPAT USAHA
TERTUTUP

A

Rp.

B

Rp.

750.000,-

C

Rp.

500.000,-

TEMPAT USAHA
TERBUKA

1.000.000,- Rp.

PASAR INDUK
KRAMAT JATI

800.000,-

Rp.

1.000.000,-

Rp.

600.000,-

Rp.

-

Rp.

400.000,-

Rp.

-

BIAYA ADMINISTRASI SERTIFIKAT PEMAKAIAN TEMPAT USAHA LUASAN BESAR
NO

UKURAN LUAS (M2)

BIAYA SIPTU

1

100,00 S/D 1.000,00

RP. 5.000.000

1

Lebih dari 1.000,00 s/d 2.500,00

RP. 5.000.000

1

Lebih dari 2.500,00 s/d 3.500,00

RP. 5.000.000

1

Lebih dari 3.500,00 s/d 5.000,00

RP. 5.000.000

1

Lebih dari 5.000,00 keatas

RP. 5.000.000

*Tarif Mengacu Kepada SK Direksi Yang Berlalu Saat Ini

KET

Biaya administrasi
belum termasuk PPN 10%

*

*syarat & ketentuan berlaku

AREA

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

INFO TEMPAT USAHA

REKLAME
Rp.

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

pasarjaya.co.id

