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KONDISI DEMOGRAFI JAKARTA DAN GEOGRAFI 

Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan bernilai strategis. Pemenuhan 

kebutuhan pangan yang terganggu akan menghambat aktivitas manusia. Tergantungnya 

pemenuhan kebutuhan pangan dapat menghambat pembangunan sebuah bangsa,bahkan 

bisa memicu kerawanan, ketidakstabilan politik, hingga runtuhnya sebuah 

pemerintahan. 

Jacques Diouf, direktur jenderal FAO (Food and Agriculture Organization) 

pada tahun 2008 memperingatkan, “Harga pangan yang tinggi memperburuk 

kerawanan pangan dan menciptakan ketegangan sosial, ada bahaya darurat yang 

membayangi aspek jangka panjang.” 1  (Northoff, 2008). Sebaliknya pemenuhan 

kebutuhan pangan yang cukup dan berkualitas akan mendorong produktivitas manusia 

yang pada akhirnya akan berkontribusi positif pada pembangunan dan kemampuan 

bersaing sebuah bangsa dengan bangsa-bangsa lain.  

Strategisnya kebutuhan pangan harus berhadapan dengan sumber daya yang 

terbatas untuk memenuhinya. Terlebih, di satu wilayah yang sudah lagi tidak memiliki 

lahan pertanian yang cukup untuk menghasilkan pangan untuk penduduknya, 

tantangannya akan semakin berat. Untuk itulah kemudian muncul satu terminologi 

yang disebut dengan ketahanan pangan.  

 
1fao.org/newsroom/en/news/2008 
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Konsep ketahanan pangan (food security) mulai mengemuka saat terjadi krisis 

pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada 1971. International Conference of 

Nutrition pada 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, 

mendefinisikan ketahanan pangan yakni tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan 

setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, 

aktif dan produktif. Artinya setiap penduduk memiliki akses secara fisik dan ekonomi 

terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif. Deklarasi Roma tentang 

Ketahanan Pangan Dunia (Rome Declaration on World Food Security) pada saat 

Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) tanggal 13-17 November 1996, 

merumuskan ketahanan pangan sebagai: ‘Kondisi ketahanan pangan tercapai jika 

semua individu, pada setiap saat, memiliki akses secara fisik dan finansial untuk 

mendapatkan pangan yang cukup, aman, dan bergizi, sesuai dengan kebutuhan dan 

budaya setempat untuk dapat hidup sehat dan produktif’2 (FAO, 1996). 

Konsep ketahanan pangan (food security) berbeda dengan konsep kemandirian 

pangan/swasembada pangan (food-self sufficiency). Dalam konsep kemandirian pangan 

terdapat syarat kemampuan memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam 

wilayahnya sendiri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup 

sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 

Konsep ketahanan pangan menurut UU No. 18/2012 adalah "kondisi 

terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, 

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 

dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan" (Presiden-RI, 2012).   

Jakarta memiliki jumlah penduduk siang hari kurang lebih 15 juta jiwa dan 

penduduk malam 10,27 juta jiwa dengan komposisis 72,96% pekerja formal dan 

27,04% pekerja informal. Untuk memenuhi konsumsi bahan pokok terutama beras, 

maka pemerintah  harus memperhitungkan ketersediaannya. Bila dihitung konsumsi 

 
22 World Food Summit, Plan of Action, point 1. (www.fao.org) 
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beras nasional rata-rata 98 kg per tahun, maka konsumsi beras penduduk DKI 10,27 jt 

dikalikan 98 kg/12 bulan adalah 83.371 ton per bulan. 

Bila melihat kondisi geografis Jakarta saat ini, Provinsi DKI Jakarta memiliki 

luas wilayah 662,22 km2. Menurut data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan 

Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, tahun 2018, di DKI Jakarta masih 

terdapat sawah dengan luas 571,17 hektare. Lokasinya tersebar di Jakarta Utara dengan 

luas 408 hektare (71 persen), Jakarta Barat dengan luas 90,56 hektare (16 persen), dan 

Jakarta Timur dengan luas 72,61 hektare (13 persen) (kumparanBISNIS, 2018). Namun 

demikian, luas sawah tersebut hanya seluas 0.09 persen luas daratan DKI Jakarta, dan 

hanya mampu mensuplai 1,30 persen kebutuhan beras di Jakarta. Lahan pertanian yang 

tidak luas dan kemampuan produksi yang terlalu kecil untuk kebutuhan Jakarta 

menjadikan konsep ketahanan pangan memang lebih tepat diterapkan Pemprov DKI 

Jakarta dibanding konsep kemandirian pangan. Kondisi demografi dan geografi seperti 

inilah yang menjadi tantangan yang harus ditaklukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk 

mewujudkan ketahanan pangan tanpa sawah.  

Dengan melihat kondisi demografi dan geografi Provinsi DKI Jakarta, untuk 

menjalankan amanah UU tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, 

yakni : 

 ketergantungan pangan hampir 95% pada daerah lain,  

 pasokan beberapa komoditas tidak mencukupi akibat anomali cuaca dan 

keterbatasan produksi,  

 banyak terdapat kendala implementasi kebijakan pengaturan (tata niaga) bahan 

pangan.  

KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DKI 

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun kebijakan Umum 

berkaitan dengan ketahanan pangan (DKP-DKI, 2013). Tujuan Kebijakan ini adalah 

meningkatnya status ketahanan pangan provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018 dan 

menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi Tahan Pangan dan Gizi 2018. Adapun arah 

kebijakan yang dicanangkan sejak tahun 2013 adalah : 

1. Menjamin Kelancaran Pasokan, Stabilitas Ketersediaan Pangan dan 

Memperkuat Sistem Cadangan Pangan Provinsi 
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Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi aneka pangan dari potensi 

daerah khususnya padi, produk perikanan dan ternak serta prioritas pada sayuran dan 

buah untuk mendorong konsumsi pangan beragam dan skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) yang semakin mendekati 100. Kestabilan Sistem cadangan pangan akan 

dijaga dengan bekerjasama lebih erat dengan wilayah pemasok, asosiasi petani dan 

pedagang serta memperkuat sistem cadangan pangan daerah, memperkuat sistem 

informasi pasokan, distribusi dan cadangan pangan melalui kerjasama dengan 

profesional, masyarakat dan swasta. 

2. Meningkatkan Aksesibiltas Ekonomi terhadap Pangan 

Melakukan upaya intensif integrasi penanggulangan kemiskinan dengan upaya 

pemberdayaan masyarakat lintas sektor yang disertai dengan komunikasi-informasi-

edukasi (KIE) Gizi Seimbang melalui gerakan Sadar Pangan dan Gizi dan 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Upaya-upaya khusus kepada 

kelompok sasaran yang rentan terhadap kekurangan pangan akibat keterbatasan daya 

beli, bencana alam (banjir) maupun sebab-sebab lain akan ditingkatkan untuk 

mencegah kemungkinan timbulnya masalah gizi kurang dan gizi buruk. 

Pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan yang ada seperti dasa wisma, 

kelompok tani, Posyandu, PKK dan kelembagaan masyarakat lainnya akan semakin 

diperkuat. Jaring pengaman sosial baik yang bersifat formal seperti distribusi Raskin 

atau program subsidi lainnya yang ditetapkan Pemerintah maupun jaring pengaman 

sosial informal seperti sikap gotong royong akan ditumbuhkan kembali dan 

diperkuat. Sistem Kewaspadaan Pangan untuk mengidentifikasi kelompok rawan 

pangan, lokus kerawanan pangan, yang disertai dengan identifikasi indikator sosial, 

pertanian, ekonomi dan indikator lain yang sesuai dengan wilayah perkotaan akan 

direvitalisasi dan dikembangkan. 

3. Meningkatkan Keamanan Pangan Beredar 

Melakukan upaya intensif pembinaan keamanan pangan bagi petani,pengrajin 

pangan, pedagang, pengusaha hotel dan restoran serta masyarakat konsumen 

termasuk pendidikan keamanan pangan di sekolah sejak dini yang disertai dengan 

kegiatan monitoring terpadu dan penindakan baik di internal Provinsi DKI maupun 

kerjasama dengan wilayah produsen/pengrajin pangan. Upaya ini akan disertai 

dengan penguatan lembaga pengawasan pangan dan sarana-prasarana pendukung 
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seperti tenaga yang lebih terampil, laboratorium yang lebih handal dan sistem 

monitoring yang semakin akurat dan teratur. 

 

4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan 

Melakukan upaya intensif peningkatan kuantitas konsumsi pangan melalui 

peningkatan akses pangan rumah tangga miskin, pendidikan gizi bagi berbagai 

kelompok pendapatan dan usia, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan untuk 

meningkatkan skor Pola Pangan Harapan DKI Jakarta, khususnya melalui 

peningkatan konsumsi sayuran dan buah yang disertai upaya peningkatan konsumsi 

ikan, pangan hewani, kacang-kacangan dan umbi-umbian khususnya pada kelompok 

menengah ke bawah. Upaya-upaya intensif melalui kampanye, gerakan sosial, baik 

di tingkat provisi, wilayah (kota/kabupaten) maupun di wilayah yang lebih kecil 

akan diintensifkan. Peranan profesional, lembaga swadaya masyarakat maupun 

swasta dalam kampanye gizi seimbang menuju masyarakat DKI sadar gizi akan 

ditingkatkan seiring dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat yang terintegrasi lintas sektor/SKPD. 

5. Meningkatkan Status Gizi dan Menanggulangi Masalah Gizi Ganda 

Melakukan upaya intensif untuk pemantauan status gizi pada berbagai kelompok 

rawan yang disertai dengan upaya-upaya spesifik dan sensitif penanggulangan 

masalah gizi ganda dan penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan (SKPG) yang sesuai 

dengan kondisi perkotaan maupun wilayah kepulauan yang tersebar. Kampanye 

untuk mencegah masalah gizi lebih melalui perbaikan pola konsumsi pangan 

masyarakat kelompok ekonomi menengah yang sedang tumbuh pesat akan semakin 

diperkuat. Pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah gerakan sadar pangan 

dan gizi melalui pendekatan “positive deviance” akan diintensifkan dengan 

melibatkan kelompok masyarakat miskin yang sadar gizi melalui pengaktifan 

kelembagaan sosial-kemasyarakat yang ada seperti dasa wisma, PKK, Posyandu, 

Posdaya, dan sebagainya. 

Dalam Kebijakan tersebut, dinyatakan bahwa target/sasaran dari Ketahanan pangan 

adalah sebagai berikut : 

- Selama periode 2013-2018 pangan selalu tersedia sekurangnya setara dengan  2,400 

kkal/kap/hr dengan skor PPH ketersediaan lebih dari 90. 
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- Cadangan pangan untuk pangan strategis (sembako, daging) stabil menghadapi 

fluktuasi kebutuhan hari-hari besar, kondisi darurat dan ketidakstabilan harga 

domestik dan internasional. 

- Skor Pola Pangan Harapan konsumsi pangan sekurang-kurangnya 90, dan skor PPH 

konusmsi pada rumah tangga miskin sekurang-kurangnya 70 pada akhir tahun 2018. 

- Status gizi balita bukan menjadi masalah kesehatan masyarakat. 

Untuk merealisasikan kebijakan menuju DKI Tahan Pangan dan Gizi 2018 seperti 

disajikan di atas, ada sepuluh strategi yang akan diimplementasikan, yaitu: 

1. Peningkatan produksi dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah 

melalui upaya konservasi lahan pertanian, sumber air dan insentif bagi 

petani.  

2. Penguatan Sistem Distribusi Pangan untuk peningkatan aksesibilitas fisik 

atas pangan bagi rumah tangga miskin dan rumah tangga yang tinggal di 

wilayah kepulauan. 

3. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Masyarakat 

melalui kerjasama antar wilayah dan mengembangkan kemitraan 

pemerintah-swasta (public-private partnership) untuk menjamin 

stabilitas pasokan pangan. 

4. Pemantauan Harga dan Pemantapan Stabilitas Harga Pangan. 

5. Peningkatan Aksesibilitas ekonomi Atas Pangan bagi seluruh Lapisan 

Masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berdaya beli 

rendah melalui integrasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

penanggulangan kemiskinan, subsidi pangan dan KIE gizi. 

6. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, khususnya melalui 

peningkatan akses dan konsumsi sayuran dan buah yang disertai dengan 

peningkatan konsumsi pangan hewani (ternak dan ikan) serta kacang-

kacangan dan umbi-umbian.  

7. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan pangan.  

8. Penanganan Rumah Tangga tidak Tahan Pangan melalui integrasi 

program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat 

lintas SKPD dan penajaman kelompok sasaran bersama. 
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9. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan 

Ketahanan Pangan DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan, strategi 

pembangunan ketahanan pangan, kelancaran pasokan, penguatan 

cadangan pangan serta jaminan stabilitas harga pangan. 

10. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Antar 

Daerah untuk Menjamin Stabilitas Suplai, Ketersediaan dan stabilisasi 

Harga Pangan. 

 

Dalam melaksanakan strategi yang telah dirumuskan di atas, dapat kita cermati 

bahwa dalam kurun waktu lima tahun tersebut telah banyak hal yang dilakukan Pemda 

DKI dalam menjamin ketahanan pangan, baik dari sisi suplai maupun demand. Dari sisi 

demand, Pemda DKI melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Dinas 

KPKP) Provinsi DKI Jakarta mengucurkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun per tahun 

dialokasikan untuk subsidi bahan pangan, sehingga harga pangan menjadi lebih murah 

dan dapat dijangkau seluruh warga Jakarta, terutama yang tidak mampu (Republika, 

2019). Target subsidi ini adalah pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu 

Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas 

Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian 

Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI 

Jakarta. 

Dari sisi suplai, untuk menjaga ketahanan pangan Pemprov DKI menunjuk tiga 

BUMD untuk mengelola program ketahanan pangan, mulai dari hulu hingga hilir. 

BUMD PENJAGA KETAHANAN PANGAN DKI 

Menurut UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah pasal 331 Ayat 

(4), disebutkan bahwa tujuan Pendirian BUMD adalah untuk:  

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;  

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik 

dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;  

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. (Presiden-RI, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 2014). 
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Dengan demikian, tujuan utama BUMD bukan memperoleh laba, tetapi 

mengembangkan perekonomian daerah dan sebagai penyedia barang atau jasa. Di DKI 

Jakarta terdapat 23 BUMD, dan tiga diantaranya adalah BUMD yang bidang usahanya 

berkaitan dengan pangan dan mempunyai fungsi untuk turut mensukseskan ketahan 

pangan DKI. Ketiga BUMD tersebut yakni PT. Food Station Tjipinang Jaya, PD. 

Dharma Jaya yang bergerak sebagai industri hulu dan PD Pasar Jaya yang bergerak 

sebagai industri hilir. 

Food Station bertugas untuk : 1)membangun dan meyelenggarakan sentra 

perdagangan bahan kebutuhan pokok makanan, 2)mengadakan dan menyalurkan serta 

menjaga stabilitas suplai distribusi dan harga bahan pangan pokok, dan 3)melakukan 

pengelolaan perdagangan umum kebutuhan bahan  pokok beras. 

PD.Dharma Jaya bertugas untuk : 1)usaha pengembangan pembibitan, 

penggemukan dan penyediaan daging lokal berdasarkan klasifikasi potongan daging 

dan pengolahan turunannya, dan 2)pelayanan fasilitas dalam penyewaan fasilitas ternak 

dan turunannya, pemotongan dan distribusi.  

PD. Pasar Jaya bertugas  untuk : 1) melakukan pelayanan umum dalam bidang 

pengelolaan area pasar, 2) membina pedagang pasar, dan 3)Ikut membantu stabilitas 

harga dalam kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar. 

 

 

Gambar1. Sang Penjaga Ketahanan Pangan DKI 
Sumber : Dokumentasi Food Station 
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FOOD STATION  

DUA SISI MATA UANG: FOOD STATION DAN PASAR INDUK BERAS 
CIPINANG 

Banyak orang yang familiar dengan Pasar Induk Beras Cipinang, tapi tak 

banyak yang familiar dengan Food Station Cipinang Jaya,Sehingga banyak yang 

mengira Food Station itu entitas bisnis baru, yang baru saja berdiri, sedangkan Pasar 

Induk Beras Cipinang sudah ada sejak dulu kala.Padahal tidaklah demikian, Pasar 

Induk Beras Cipinang dan Food Station Cipinang Jaya berdiri di tahun yang sama dan 

punya perjalanan sejarah yang sama secara bersama-sama. Keduanya seperti dua sisi 

mata uang yang tidak bisa dipisahkan. 

  

Gambar 2. Food Station dan Pasar Cipinang 

 

Pasar Induk Beras Cipinang dan Food Station Cipinang Jaya lahir di tahun 1974. 

Dilahirkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta di masa kepemimpinan Ali Sadikin. 

Keduanya berawal dari kegelisahan karenasemakin hari semakin berkurangnya lahan 

pertanian, khususnya sawah, di Jakarta pada tahun 1970-an yang beralih fungsi menjadi 

daerah industri, perkantoran, bisnis, hiburan, pendidikan, maupun perumahan.  

Jakarta pada tahun 1969, berpenduduk sebanyak 4.751.945 jiwa dengan luas 

wilayah 592,03 km2. Dengan luas wilayah tersebut, maka maka kepadatan penduduk 

mencapai 8.027 orang/km2. Pada tahun itu, luas sawah di Jakarta sekitar 17.844 ha 

dengan produksi beras sekitar 18.050 ton/tahun (penanaman 1 kali per tahun). Produksi 

beras ini hanya mampu memenuhi kebutuhan penduduk Jakarta selama 15 hari saja, 

dan untuk selanjutnya harus dipenuhi dari luar Jakarta.Semakin bertambahnya waktu, 

DKI Jakarta akan semakin tergantung dengan pasokan bahan pangan, khususnya beras 

dari daerah lain. Di sisi lain, kebutuhan pangan warganya justru semakin meningkat 
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seiring makin pesatnya pertambahan jumlah penduduk DKI Jakarta yang berkembang 

menjadi kota metropolitan. 

Sebenarnya, sebelum Pasar Induk Beras Cipinang dan Food Station Cipinanang 

Jaya ada, telah berkembang secara natural pusat perdagangan beras di Pasar Rawa 

Bening, Jatinegara (yang saat ini menjadi pusat perdagangan batu akik). Namun kondisi 

saat itu, Pasar Rawa Bening dalam keadaan yang sudah tidak mampu lagi menampung 

aktivitas perdagangan beras, sehingga memunculkan kios-kios liar di sekitar pasar yang 

kemudian memunculkan kemacetan parah dan kekumuhan di daerah tersebut. 

Hal di atas memunculkan kebutuhan akan pasar induk beras, agar perdagangan 

dan suplai kebutuhan beras untuk ibu kota lebih terpantau dan terkendali. Menurut 

laporan BPS, di tahun 1967, komoditi beras merupakan 31,3% penentu faktor inflasi 

nasional, sehingga kestabilan inflasi di Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara, dipandang 

penting dan strategis karena sangat besar pengaruhnya terhadap kestabilan ekonomi, 

sosial dan politik nasional. Dalam hubungan inilah, Menteri Pertanian pada tahun 1967 

mengemukakan gagasan tentang pembentukan Proyek Pusat Pasar Beras Jakarta Raya 

melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 

1317/XII/Menteri/1967 tanggal 28 Desember 1967. Atas dasar inilah Pemerintah 

Daerah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Penelitian dan Persiapan Pembangunan 

Pasar Induk Beras di Jakarta (Keputusan gubernur KDKI no. 1b.10/1/44/68 tanggal 1 

Agustus 1968). 

Untuk itu, kemudian disusun rencana untuk membangun Pasar Induk Beras di 

Cipinang Pisangan, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta 

Timur. Dalam rencana awal, Pasar Induk ini akan dibangun di areal seluas 20 ha. 

Bangunan  inilah yang merupakan cikal bakal dari Pasar Induk Beras Cipinang. 

Perencanaan Pembangunan Pasar Induk Beras tersebut dituangkan dalam Rencana 

Pelita (Repelita) I DKI Jakarta tahun 1969 – 1974, yaitu dengan dibentuknya Proyek 

Pasar Induk Cipinang (No. Proyek : E.1.1.1). Atas dasar Repelita I dan Keputusan 

Gubernur DKI Jakarta tersebut, pada tahun 1971, disusunlah Studi Kelayakan untuk 

membangun Pasar Induk Beras di Cipinang Pisangan, dengan hasil studi sangat layak 

dengan rekomendasi untuk segera dilaksanakan pembangunannya. 

Selanjutnya, melalui Keputusan Gubernur No. Ea.18/1/19/1971 tanggal 10 

November 1971, diangkatlah Pimpinan Proyek Pembebasan Lahan dan Pembangunan 

Pasar Induk Beras Cipinang. Namun, Pemerintah DKI Jakarta saat itu terbentur pada 
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kesulitan pembiayaan proyek, karena APBD yang sangat terbatas. Untuk mengatasi 

kendala tersebut, Pemerintah DKI Jakarta berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Bank 

Indonesia kemudian menyarankan untuk membentuk suatu badan usaha (perusahaan) 

agar dapat memperoleh kredit dari bank. 

  Hasil konsultasi dengan Bank Indonesia tersebut diwujudkan pada tanggal 28 

April 1972 melalui Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor 46 dan Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 39 yang secara resmi menetapkan pendirian 

PT Food Station Tjipinang Jaya. Komposisi saham pada saat pendirian perusahaan 

adalah 51% milik Pemerintah DKI Jakarta dan 49% milik para pedagang beras dan 

pengusaha pergudangan swasta. 

  Areal rencana proyek pembangunan pasar induk saat itu merupakan 

permukiman penduduk yang cukup padat dan memerlukan relokasi permukiman. 

Untuk relokasi penduduk tersebut, dikeluarkan Keputusan Gubernur No. 

D1.d.12/1/21/73; tanggal, 20 Mei 1973 tentang pemindahan penduduk dari areal 

rencana proyek pembangunan pasar induk ke lahan milik Pemerintah DKI di daerah 

Duren Sawit dan Pondok Bambu Jakarta Timur. Setelah lahan dikosongkan, mulailah 

pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dengan menggunakan dana dari pinjaman dari 

Bank BNI – 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan hasil penjualan saham sebesar Rp. 

300.000.000. Sebagai pelaksana pembangunan, ditunjuk PT Nugraha Kencana Jaya 

melalui Instruksi Gubernur No. 2068.Instr/k/KBD/1972 tanggal 1 Oktober 1972. 

Demikianlah, Food Station dan Pasar Induk Beras Cipinang dilahirkan secara 

bersamaan dalam satu paket di era kepemimpinan Bapak Ali Sadikin. Food Station 

Tjipinang Jaya ditunjuk oleh Pemerintah DKI Jakarta sebagai pengelola Pasar Induk 

Beras Cipinang, secara legal tertuang dalam SK Gubernur Kepala Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta No.D.V-a.18/1/8/1974; tanggal, 7 Maret 1974 tentang Pendirian Pasar 

Induk Beras Cipinang sebagai pusat perdagangan beras, gula, terigu, dan palawija atau 

jenis kacang-kacangan (termasuk kopi) beserta ketentuan kepengurusannya. 

Untuk pengaturan pengangkutan dari luar DKI Jakarta, diterbitkan SK 

Gubernur No. D.V-b.8/1/1/74 tanggal 1 Februari 1974, sedangkan untuk pengangkutan 

komoditi di dalam wilayah DKI Jakarta, dikeluarkan SK Gubernur No. D.V-b.8/1/2/74 

tanggal 1 Februari 1974. Untuk mendukung pengelolaan angkutan, juga diterbitkan 

kebijakan melalui SK Gubernur No. D.V-b.8/1/7/74 tanggal 14 Maret 1974, yaitu 

dengan dibentuknya Unit Angkutan Pasar Induk Beras Cipinang. Kemudian 
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disempurnakan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1539, 

tanggal 10 November 1989 tentang penyempurnaan ketentuan pengelolaan angkutan di 

Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati dan Pasar Induk Cipinang. 

Sejak Pasar Induk Beras Cipinang mulai beroperasi (pertengahan 1975), Food 

Station Tjipinang Jaya langsung memperoleh keuntungan. Dari hasil keuntungan 

tersebut, pada akhir tahun 1976 kepemilikan saham diubah menjadi 74,7% milik 

Pemerintah DKI Jakarta dan 25,3% milik swasta. Peningkatan saham oleh Pemerintah 

DKI Jakarta didanai dengan menggunakan hasil pembagian dividen (tidak 

menggunakan dana APBD). 

  PT Food Station Tjipinang Jaya dalam perjalanannya telah berhasil 

mengoperasikan Pasar Induk Beras Cipinang dari sejak pembangunannya hingga saat 

ini, dan telah berkembang menjadi Perusahaan dengan catatan yang sangat baik, yaitu 

perusahaan milik Pemerintah DKI Jakarta yang tidak pernah mengalami kerugian. 

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pula berbagai perubahan sosial dan ekonomi 

masyarakat di Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta meningkat secara pesat dengan 

kebutuhan pangan (beras) yang juga makin berkembang. Kondisi ini terjadi seiring 

dengan peningkatan perdagangan beras yang terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang. 

  Kondisi infrastruktur Pasar Induk Beras Cipinang yang dibangun sejak tahun 

1974, dipandang sudah tidak mampu lagi mendukung tuntutan kebutuhan operasional 

pasar apabila melihat kondisinya di tahun 2014. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, pada tahun 2014 telah dicanangkan program Revitalisasi Pasar Induk Beras 

Cipinang yang bertujuan untuk mengembalikan kapasitas yang sesuai dengan 

perkembangan jaman.  

Revitalisasi dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan perubahan status PT 

Food Station Tjipinang Jaya dari Perseroan Terbatas Umum menjadi Perusahaan Milik 

Daerah, melalui Peraturan Daerah No. 6 tahun 2014. Perubahan status tersebut, 

termasuk perubahan modal dasar dari semula Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) 

menjadi Rp. 1.500.000.000.000,- (satu setengah triliyun rupiah). Kemudian dilanjutkan 

dengan langkah-langkah strategis berupa penambahan Penyertaan Modal Daerah oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 47.500.000.000, yaitu berupa 

penambahan saham sebanyak 47.500 lembar (jumlah saham milik Pemerintah DKI 

Jakarta menjadi 47.724 lembar), dan pembelian saham milik swasta sebanyak 54 
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lembar oleh PT Jakarta Propertindo (BUMD milik Pemerintah DKI Jakarta). Sisa 

sebanyak 22 lembar saham tetap dimiliki oleh pihak swasta. 

ZERO TOLERANCE UNTUK PELANGGARAN INTEGRITAS 

Kondisi Food Station hingga September 2015 cukup parah (Tim_Food-Station, 

2018). Sistem administrasi keuangan tidak rapi, dimana transaksi untuk perdagangan 

dan pengadaan dilakukan secara tunai, perdagangan canvasing tunai yang berisiko 

tinggi untuk disalahgunakan. Selain itu departemen perdagangan mengelola akunnya 

sendiri, dan adanya penggunaan akun pribadi yang tentu saja ini merupakan tatakelola 

manajemen keuangan yang keliru yang juga rawan penyelewengan. Selain itu, tidak 

pernah diadakan stok take persediaan.  Dari sisi penagihan sangat lemah dan tida ada 

kontrol umur piutang. Kondisi diperparah dengan integritas yang rendah. Dari kinerja 

keuangan, cash-flow tidak baik dan terdapat hutang di Bank sebesar 45 milyar dengan 

tingkat bunga 15%, sumber utama pendapatan hanya sewa menyewa properti.  

Dari sisi sumber daya manusia : tidak ada kontrol kehadiran karyawan, tingkat 

keterlambatan kerja tinggi, dan etos serta disiplin kerja yang rendah. Lingkungan kerja 

tidak sehat, dimana merokok di lingkungan kantor diperbolehkan. Keamanan 

kantorpun tidak terjaga, karena tidak ada kontrol masuk atau keluar tamu dari kantor. 

Dari sisi sarana dan prasarana: Infrastruktur, sarana jalan dan kondisi Gudang tidak 

layak, keadaat toilet kotor dan berbau, gudang penyimpangan beras kotor dan berdebu, 

dan sebanyak 40 kendaraan rusak. Selain itu juga ada persoalan administrasi hukum, 

dimana sertifitkat tanah 11,7 hektar telah mati sejak 25 tahun lalu, dan peraturan-

peraturan perusahaan kadaluarsa sejak 2012. Tidak ada sistem IT yang terintegrasi, 

sehingga jika kita ingin mengetahui berapa stok hari ini, perlu waktu satu minggu untuk 

memperoleh informasi tersebut. Hal ini menyebabkan Food Station tidak pernah bisa 

mendapatkan data riil. Dengan demikian, Food Station tidak bisa menghitung stok 

beras secara real time dan tidak ada sistem “Early Warning” untuk kenaikan harga 

beras. 

Divisi trading sudah ada, tetapi sangat kecil nilainya dan dilakukan secara 

tradisional, komoditas beras diaduk masih masih memakai sekop. Aspek fungsi BUMD 

pun tidak dijalankan dengan baik, terlihat dari inflasi pangan khususnya beras tidak 

terjaga, dan adanya diskriminasi tunjangan beras dan lainnya. Sementara itu, tidak 

terlihat adanya strategi perusahaan dalam hal pengendalian harga beras. 
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Manajemen baru masuk dengan semangat melakukan transformasi. Manajemen 

baru tersebut berasal dari kalangan profesional perusahaan swasta. Bagaimana mereka 

mengubah semua ini ?  

Enam bulan pertama, mereka mereview organisasi kembali, termasuk pembenahan 

sistemUntuk mengatasi persoalan penyalahgunaan wewenang pada keuangan, maka 

sistem pembayaran diganti dengan pembayaran tanpa kas (cash less) sehingga semua 

transaksi tercatat dengan baik, memblokir rekening bank departemen perdagangan, dan 

menarik uang perusahaan yang dikelola rekening pribadi staf. Penanganan piutang dan 

persediaan lebih baik dengan cara optimalisasi penagihan piutang dengan penagihan 

piutang yang belum lunas, dan melaksanakan stok opname. Untuk mengatasi hutang 

dengan tingkat bunga tinggi, dilakukan dengan mengefektifkan penggunaan bank loan 

dengan cara negosiasi dan pemindahan bank loan rate dari 15% menjadi 10,5% dari 

BNI ke Bank DKI. Hal ini sekaligus sebagai wujud sinergi BUMD. Menghentikan 

sementara perdagangan secara canvas, dan mengaplikasikan dokumen standard pada 

area perdagangan (PO, SJ, Stok card, dll).  

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 3. Upaya memperbaiki Integritas pada Bidang Keuangan 

 

Pembenahan pada sumber daya manusia dilakukan dengan menerapkan absensi 

finger print untuk masuk dan pulang kerja, dan menggunakan ID Cards selama berada 

di ruangan kantor, dan penerapan visitor card untuk setiap tamu yang berkunjung ke 

kantor dan Gudang FS. Di lingkugnan kantor, juga diterapkan larangan merokok di 

ruang kantor dan gudang, selain itu melakukan moderninasi gudang, perbaikan toilet 

dan pengecatan toilet umum PIBC, pembersihan drainase dalam menghadapai musim 
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hujan  untuk mengantisipasi banjir. Dari sisi administrasi sarpras, juga dilakuakn 

verifikasi keadaan angkutan yang tercatat 40 buah tetapi tidak ada wujudnya. Perbaikan 

Sistem Teknologi Informasi juga dilakukan dengan membuat sistem yang terintegrasi, 

sehingga semua informasi baik informasi stok maupun informasi harga dapat diketahui 

secara realtime. Pada aspek hukum, dilakukan pengurusan perpanjangan sertifikat yang 

telah mati, walau dengan biaya yang cukup tinggi, karena takut beralih kepada oknum-

oknum. Secara internal dilakukan membaharuan peraturan perusahaan yang telah 

expired sejak 2012.  Dan yang lebih penting dari itu semua adalah penerapan Zero 

tolerance untuk pelanggaran integritas.  

Menerapkan zero tolerance untuk pelanggaran integritas berarti tidak boleh ada 

uang seperak pun yang dapat masuk ke kantong pribadi. Bisa dibayangkan kalau FS 

tidak bisa menjaga integritas,perusahaan tidak akan bisa menjaga ketahanan pangan. 

Cerita menarik bagaimana menajemen melakukan reformasi menguubah organisasi 

dari SDM yang memiliki integritas rendah menjadi zero tolerance terhadap 

pelanggaran integritas. Pertama adalah komitmen dari komisaris dan direktur. Kedua, 

seluruh karyawan dikumpulkan dalam satu ruangan, dan menyampaikan komitmen 

tersebut, kemudian diberi waktu bagi siapapun yang mempunyai “dosa integritas” 

untuk mengaku, menghadap dan mengembalikan apa yang bisa dikembalikan. Dan 

setelah momen tersebut, perusahaan tidak mentolerir lagi pelanggaran integritas yang 

dilakukan, walau sekecil apapun. Selain itu, dibuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

yang kuat. Alhasil, dalam perjalanannya, hampir 50% karyawan lama dikeluarkan 

karena pelanggaran integritas, bukan oleh sebab yang lain. Dan sejak saat itu, zero 

tolerance terhadap pelanggaran integritas dapat dilaksanakan.  

 

 

PELANGGARAN 

INTEGRITAS 

 

Bersamaan dengan itu juga, manajemen Food Station mereview pendapatan 

karyawan yang telah tiga tahun tidak mendapatkan kenaikan gaji, termasuk 

mengusahakan jasa produksi (bonus) yang terbaik untuk karyawan.  
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Dalam perjalanannya, upaya penegakan integritas ini terus dilakukan terus 

menerus secara sistemik dan sistematik, melalui ditetapkannya board manual, Code of 

Conduct, Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Pedoman Pengendalian 

Gratifikasi, Komitmen Bersama Penegakan Integritas Bersama KPK dan BUMD DKI 

Jakarta lain, serta Audit BPKP. Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja 

Dewan Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas terstruktur, 

sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat 

menjadi acuan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk melaksanakan tugas 

masing-masing dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman Perilaku 

merupakan salah satu perangkat perusahaan dalam upaya menerapkan praktik dan 

mewujudkan Good Corporate Governance yang berfungsi sebgai pedoman bagi 

Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh pegawai perusahaan dalam melakukan 

interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Pada audit BPKP, FS 

mendapatkan nilai 92,31% dengan kategori BAIK (Pengelolaan Program 

Pembangunan baik akuntabilitasnya). 

Untuk menjalankan strategi ketahanan pangan, maka dikembangkan trading 

sehingga dapat menjaga harga beras dan inflasi pangan di Jakarta, mencari sumber-

sumber beras langsung ke produsen untuk memotong jalur distribusi, membangun jalur 

distribusi trading pada saluran tradisional, modern market dan online, serta 

mengembangkan sistem early warning. 

TRANSFORMASI BISNIS: MENJAGA KETAHANAN PANGAN SEKALIGUS 
MENJAGA KEBERLANJUTAN BISNIS  

Hingga 2015, bisnis Food Station hanya berkonsentrasi menyewakan kios. 

Pendapatannya sangat bergantung pada penyewaan properti yang dimiliki, dimana 96% 

pendapatannya diperoleh dari property berupa 738 kios dan 104 gudang pada lahan 

seluas 14 hektar. Sumber daya manusia dan organisasi tidak bagus, infrastruktur juga 

tidak bagus.Yang perlu digarisbawahi,fungsi menjaga ketahanan pangan tidak berjalan 

dengan baik, karena perusahaan hanya menyewakan lahan untuk pedagang beras, 

ketika harga beras naik, maka FS tidak punya kemampuan berbuat apa-apa. Ibarat 

permainan bola, FS hanya menyewakan lapangan bola, tetapi pemainnya orang lain, 

bola digiring ke manapun, pemilik lapangan bola hanya bisa menonton dan berteriak-
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teriak. Ketika harga beras tinggi, FS tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa 

menghimbau dan berteriak-teriak agar marginnya jangan terlalu tinggi, dst.  

Secara nasional, Bulog menguasai stok nasional 6-8%. Di dalam pasar beras, 

tidak ada mafia maupun kartel beras, karena pemainnya ribuan. Namun, sifat pedagang 

beras akan kompak menaikkan harga beras. Berawal dari kondisi tersebut, manajemen 

baru berpikir, bahwa untuk menjaga ketahanan pangan  tidak mungkin tidak bahwa FS 

harus mempunyai stok. Oleh karena itu tahun 2016, manajemen  mulai 

mengembangkan divisi trading, agar ketika pemain pasar lain menetapkan harga yang 

tinggi dengan mengambil margin yang tinggi, FS dapat mengeluarkan stok dengan 

margin yang secukupnya. Dengan demikan, FS bisa menjadi penyeimbang pasar. 

Sebelumnya, sudah melakukan trading beras, tetapi masih dalam skala kecil dan 

tradisional, diaduk dengan sekop, dengan kondisi pengolahan dan penyimpanan yang 

tidak memadai sehingga kualitas beras sangat buruk.  

a. Model Stabilitas Ketahanan Pangan  

 

Gambar 4. Model Ketahanan Pangan yang Dilaksanakan FS 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

Bagaimana model stabilisasi ketahanan pangan yang dilakukan oleh FS ? Model 

tersebut digambarkan dalam gambar 4. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

melakukan kerjasama dengan pabrik beras yang telah menggunakan mekanisasi. Pabrik 

beras yang menjadi mitra adalah pabrik beras Mercubuana di Sumedang dan dilakukan 
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dengan cara makloon. Brand sudah memakai nama FS. Beras ini memiliki spesifikasi 

tertentu seperti kadar air 14% (bila kadar air lebih dari 14% dalam 2 bulan sudah 

kuning, dan tidak boleh kurang 12% karena akan mudah patah) dan patahan juga jumlah 

tertentu. Setelah menghitung secara kapasitas sudah memungkinkan membangun 

pabrik untuk produksi sendiri, maka bulan Juni 2016 FS membangun pabrik beras 

sendiri di Cipinang. Ini menjadi satu-satunya pabrik beras yang ada di Jakarta. 

Perdagangan beras yang dilakukan FS sebelumnya lebih banyak dilakukan 

untuk mengontrol harga beras saat harga beras naik, dan sifatnya  sebagai “pemadam 

kebakaran” dengan cara operasi pasar. Jadi saat harga beras naik, digelontorkan beras 

ke pasar bekerja sama dengan Bulog. Manajemen mempelajari bahwa perlu dilakukan 

kontrol pasokan dengan benar. Buffer stok 30.000 ton per hari. Untuk itu, FS melakukan 

MOU dengan BULOG untuk menyediakan pasokan 200.000 ton/tahun. MOU ini 

sekaligus memberikan efek psikologi bagi spekulan agar tidak menimbun beras. Selain 

itu, FS juga  membangun early warning system untuk mengetahui kapan harus 

melakukan operasi pasar. Manajemen FS juga mempelajari perilaku supply dan 

demand dari beras, baik secara kuantitas maupun kualitas, karena 70% beras DKI 

masuk melalui Pasar Induk Beras Cipinang. Dengan adanya dan Sistem Informasi 

Pangan(lihat gambar 5) yang telah terintegrasi,, maka peringatan dini ini dapat 

dilakukan. Bila stok beras di bawah 30.000 dan kenaikan harga lebih dari 10% dalam 

satu minggu, maka ini merupakan peringatan untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi 

kondisi ini, maka FS mengirim surat kepada pemerintah daerah , lalu kepala daerah 

bersurat kepada Menteri Perdagangan untuk menurunkan harga beras melalui KPSH- 

Ketahanan Pangan Stabilisasi Harga(yang dulu disebut operasi pasar). Tentu saja, harga 

beras yang dikucurkan harus harga beras yang murah. Beras yang murah adalah beras 

impor dan yang berhak mengimpor adalah BULOG. Mekanisme pelaksanaan KPSH 

dapat dilihat pada gambar 6.  Dengan demikian, fungsi FS tidak lagi sebagai pemadam 

kebakaran, tetapi sudah menjadi Early Warning System. 

 

 

 

 SISTEM INFORMASI 
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Gambar 5. Sistem Inforamasi Pangan FS 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

 

Gambar 6. Operasi Pasar (KPSH_ Ketahanan Pangan Stabilitas Harga) 
Sumber : Dokumentasi Food Station 
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Penguasaan pasar di tahun 2015 dari yang tidak ada sama sekali,sekarang 

mencapai 15-20% dari stok kebutuhan DKI Jakarta. FS memantau stok agar harga tidak 

kurang dari 30.000 ton. Bila dihitung, total stok beras di Cipinang mencapai 50.000 ton. 

Stok FS berkisar di angka 10.000 hingga15.000 ton.  Bank Indonesia menghimbau 

jumlah stok yang tersedia mencapai angka hingga 30%, namun FS berfikir bahwa kalau 

FS mengambil hingga lebih dari 20% maka akan ada pasar lain yang tidak hidup, 

padahal FS bukan untuk mengambil alih pasar. FS mempunyai stok untuk kepentingan 

sebagai penyeimbang pasar.  Alhasil, sejak 2016, di Jakarta hampir tidak ada gejolak 

harga beras, walaupun di daerah lain hal ini sering terjadi. Beras merupakan komoditi 

yang mempunyai kontribusi 20% terhadap total angka inflasi. Semakin beras 

terjangkau distribusi dan harganya terjaga, semakin aman inflasi. Bahkan sejak 2016 

inflasi Jakarta lebih rendah dari inflasi nasional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tingkat Inflasi DKI dan Nasional 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

Hadir sebagai pemain pasar dengan divisi trading, selain membuat FS menjadi 

hidup dan mampu membiayai perusahaannya, FS juga mampu  going concern ke depan 

sehingga dapat melakukan public service dengan baik, Agar trading dapat berjalan 

dengan baik, maka, supply chain dari hulu ke hilir harus dikelola dengan baik. 

Pengelolaan supply chain akan dijelaskan pada sub bab tersendiri di bawah. 

 

b. Fungsi Public Services 

Public service yang dilakukan adalah pasar murah, beras untuk ASN, Program 

Pangan Murah KJP, dan Program Bantuan Pangan Non Tunai. 
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Pasar murah dilakukan dengan menjual komoditas pada kelurahan-kelurahan 

yang masyarakatnya ada dibawah kaum marginal. Ada 70 kelurahan  dari 267 

kelurahan, yang terdiri dari 26 kelurahan di Jakarta Selatan, 23 kelurahan di Jakarta 

Selatan, 15 kelurahan di Jakarta Utara, 2 kelurahan di Jakarta Pusat, dan 4 kelurahan 

Jakarta Barat. Data 70 kelurahan didapat dari SKPD. Harga yang dijual pada pasar 

murah sebesar kebutuhan menutup biaya produksi, dan tidak dimaksudkan untuk 

mencari profit bagi FS, tetapi untuk menjalankan fungsi ketahanan pangan.  

 

Gambar 8. Pasar Murah yang dilakukan pada 70 Kelurahan 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 
Selain itu adalah beras untuk ASN. Beras ASN ini memiliki kualitas yang sangat 

baik yakni beras Mentik Wangi/ Pandan Wangi, tetapi harga di bawah harga pasar. Saat 

awal meluncurkan beras ASN, cukup sulit bagi FS meyakinkan ASN karena image 

beras jatah di masa lampau. Untuk meyakinkan itu maka dilakukan demo dengan 

memasak nasi di SKPD, dengan memberitahukan garansi kepada ASN bahwa tidak 

akan ada penurunan mutu beras. Gubernur membuat payung hukum berupa Pergub 

8/2016 dengan menghimbau ASN untuk membeli beras dari FS, dengan harga Rp 300,-

/kg lebih murah dari harga di pasar. 
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Gambar 9. Produk-produk yang dijual di Pasar Murah 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

Pada awal program, cara distribusi dilakukan melalui kantor-kantor SKPD, 

namun cara-cara ini memberatkan para ASN terutama ASN yang rumahnya jauh. Para 

ASN menginginkan beras bisa diantar kerumah. Hal ini kemudian melahirkan solusi 

untuk bekerjasama dengan suply chain modern market yang mempunyai jaringan 

paling dekat dengan rumah. Di Jakarta ada dua modern chanel yang memenuhi kriteria 

tersebut, yakni Indomaret dan Alfamaret. Kkepada kedua chanel tersebut, disampaikan 

bahwa ada potensi 72.000 PNS yang akan menjadi potensial buyer, dan meminta 

mereka untuk menjual beras dengan harga murah tanpa  margin keuntungan, namun 

mengambil keuntungan dari  biaya distribusi saja. Biaya distribusi digunakan untuk 

mendistribusikan beras dari distribution centre ke toko. Sebagai penggantinya, mereka 

mendapatkan impas buying, yakni potensi orang membeli barang-barang lain di toko 

tersebut.  Dari dua kontestan tersebut yang sangat siap dan sangat antusias adalah 

Alfamart. Sejak saat itu (2017), kerjasama dilakukan dengan Alfamart. Dan semua 

transaksi tersebut dilakukan non-tunai, tetapi memakai kartu Ponta sesuai dengan besar 

dana yang diinject oleh Bank DKI.  

Selain itu, ada   Program Pangan Murah KJP. Program pangan murah ini 

diperuntukkan bagi warga pemegang KJP Plus, Kartu Pekerja, Kartu Lansia Jakarta, 

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pekerja Harian Lepas 

(PHL), Petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan gaji UMP, dan 

penghuni rusunawa milik Pemprov DKI. Setiap warga dengan kategori tersebut berhak 
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berbelanja pangan murah sekali dalam sebulan. Program pangan murah dilaksanakan 

di ruang-ruang publik seperti di pasar dan rusun, di gerai kantor pemerintah, juga di 

Jakmart dan Jakgrosir milik Perumda Pasar Jaya.  

 

Gambar 10. Program Pangan Murah KJP Plus 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 
c. Penetrasi Perdagangan Beras Tradisional, Modern dan Online Market dan 

pengembangan produk Non Beras 

Upaya penetrasi perdagangan dilakukan dengan menambahkan segmen 

penjualan beras komersial dengan mengembangkan beras premium dengan brand FS 

yang mencapai 9 brand , serta beras khusus yang terdiri dari 5 brand, yakni beras merah, 

beras hitam, ketan hitam dan beras jepang. Diversifikasi produk selain beras yaitu gula 

dan minyak goreng, tepung dan telor dengan brand FS. Hingga saat ini terdapat 2 brand 

telur ayam, 2 brand minyak goreng, 2 brand bawang putih, 1 brand gula tebu, 1 brand 

ikan kembung beku, 1 brand tepung terigu, serta 1 brand susu (Lihat gambar 11). 

Saluran Distribusi dan Logistik untuk Brand FS pun diperluas meliputi Pasar 

Jaya, Horeca (Hotel Restauran dan Café), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai, E-

Commerce jaring distribusi penjual komersial, serta jaringan distribusi lainnya, seperti 

koperasi, warung, Oke-Oce, dan lain-lain. Gambar 12 menjelaskan distribusi dan 

logistik FS, dan gambar 13 menjelaskan jaringan distribusi penjual komersial. 
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Produk Beras FS 
Beras Premium : 19 Beras 
Beras Khusus     : 5 Beras 

 

Produk Non Beras FS 
Telur Ayam              : 2 brand 
Miyak Goreng          : 2 Brand 
Bawang Putih           : 2 Brand 
Gula Tebu                 : 2 Brand 
Ikan kembung beku  : 1 Brand 
Susu                          : 1 Brand  

 
Gambar 11. Pengembangan Produk Beras dan Non Beras FS dari 2016 hingga 2019 

Sumber : Dokumentasi Food Station 
 

 

Gambar 12. Distribusi dan Logistik FS 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

Selain pengembangan brand sendiri, FS juga melaksanakan pengembangan 

perdagangan melalui kerjasama private label yang telah mencapai 23 brand, 

diantaranya Value Plus- Hypermart, Spar-Ramayana dan Gula-Co Branding Bulog, 

Lottemart, Indomaret, dan Alfamart. Jumlah private label hingga saat ini mencapai 15 

brand beras premium dan 8 brand beras khusus.  
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Gambar 13. Jaringan Distribusi Penjual Komersial 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

 

Private Label 

Beras Premium : 15 Brand 

Beras Khusus    : 8 Brand 

Gambar 14. Pengembangan Produk Private Label dari 2016 hingga 2019 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

MENGELOLA SUPLY CHAIN 

Sebelum mengenal cara berternak dan bercocok tanam, manusia memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan berburu dan meramu. Atau dikenal pula sebagai jaman 

food gathering (mengumpulkan makanan). Terjadi pada masa paleolithikum (jaman 

batu tua), berbarengan dengan kala pleistosen, sekitar 2 juta tahun yang lalu dan 

berlangsung selama 600.000 tahun.  

Pada masa berikutnya, manusia mulai mengenal cara berternak dan bercocok 

tanam. Maka lahirlah yang disebut jaman food producing (memproduksi makanan). 

Jaman ini dimulai sejak pada masa mesolithikum (jaman batu madya). Diperkirakan 

terjadi sejak jaman holosen, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Manusia dapat berternak 

dan bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tersedianya lahan 

yang memadai untuk melakukan hal itu. Melalui berternak dan bercocok tanam di lahan 

yang memadai, manusia dapat mencapai kemandiriannya dalam hal pangan. Namun 

bagaimana jika manusia tidak lagi memiliki lahan yang cukup? 

Manusia jaman mesolithikum tidak memiliki masalah soal lahan ketika 

memulai hidup dengan berternak dan bercocok tanam,. Jika di suatu tempat lahannya 
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kurang subur/kurang cocok untuk berternak dan bercocok tanam, manusia di jaman itu 

tinggal berpindah mencari lahan baru yang subur,kKarena lahan saat itu masih luas 

dengan jumlah manusia yang masih sedikit. 

Seiring bertambahnya jumlah manusia dan berkembangnya jaman industri, 

memecahkan masalah soal lahan tidak semudah jaman mesolithikum. Terlebih bagi 

kota metropolitan seperti Jakarta. Keterbatasan lahan, membuat Jakarta tergantung 

pasokan pangan dari daerah lain. Banyak pemasok, dari berbagai macam pedagang, dan 

dari berbagai daerah yang berusaha memasok kebutuhan pangan Jakarta. 

Banyaknya pedagang yang berusaha memasok kebutuhan pangan Jakarta, 

sebenarnya membuat Pemprov Jakarta cukup menyediakan market place dan membuat 

regulasi perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Jakarta. Peran itulah yang 

diambil Pemprov Jakarta pada tahun 1974 dengan mendirikan Pasar Induk Beras 

Cipinang. Sehingga PT. Food Station Tjipinang Jaya, yang dilahirkan bersamaan, 

sebagai pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, pada awal berdirinya hanyalah sebagai 

pengelola market place dan mengatur para pedagang.  

Namun seiring berjalannya waktu, untuk mewujudkan ketahanan pangan di 

Jakarta, terlebih untuk mengendalikan inflasi, mengambil peran menyediakan market 

place dan membuat regulasi untuk para pedagang tidaklah cukup. Dari evaluasi yang 

dilakukan, jika Pemprov DKI Jakarta hanya menyediakan market place, maka jumlah 

pasokan dan harga di pasar sepenuhnya dikendalikan pedagang. Meskipun dengan 

begitu banyaknya pedagang yang ada di pasar diharapkan terjadi pasar persaingan 

terbuka, selanjutnya diharapkan tidak terjadi permainan harga dan pasokan, Namun 

ketidakstabilan harga dan pasokan di pasar seringkali terjadi di luar kendali para 

pedagang sendiri.  

Solusi dari persoalan tersebut adalah menguasai suply chain (rantai pasokan), 

agar Pemprov DKI mampu mengendalikan pasokan pangan, harga, dan inflasi di 

Jakarta. Pemprov Jakarta kemudian merumuskan kebijakan dan strategi untuk 

menguasai rantai pasokan ini melalui BUMD di bidang pangan yang dimilikinya, 

yakni: PT. Food Station Tjipinang Jaya, PD. Dharma Jaya, dan PD. Pasar Jaya. 

Ketiganya memiliki tanggungjawab yang berbeda: PT. Food Station Tjipinang Jaya dan 

PD. Dharma Jaya bertanggung-jawab untuk urusan hulu. Sedangkan PD. Pasar Jaya 

bertanggung-jawab untuk urusan hilir.  
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Sebagai BUMD pangan yang bertanggung-jawab untuk urusan hulu, Food 

Station mengambil peran untuk memenuhi kebutuhan: beras, telur ayam, minyak 

goreng, bawang putih, gula tebu, ikan kembung, tepung terigu, dan susu. Bahan-bahan 

pangan tersebut dipasok Food Station untuk memenuhi kebutuhan pangan warga 

Jakarta secara umum maupun untuk memasok kebutuhan program KJP Plus. 

Dikemudian hari nanti, jenis barang yang dipasok tidak menutup kemungkinan terus 

bertambah seiring kebutuhan pangan warga Jakarta dan pengembangan bisnis Food 

Station, maupun pengembangan program KJP Plus Pemprov DKI Jakarta di masa 

datang.  

Untuk menyediakan pasokan yang terjamin, terkendali, berkualitas, dan harga 

yang tidak dikendalikan spekulan, Food Station sejauh mungkin memangkas rantai 

pasokan untuk mendapatkan bahan-bahan pangan tersebut. Memangkas rantai pasokan 

ibarat seperti berburu dan meramu di jaman Paleolithikum. Bedanya, di jaman 

paleolithikum berburu dan meramu dilakukan karena belum mengerti cara beternak dan 

bercocok tanam. Namun dijaman ini berburu dan meramu perlu dilakukan ke daerah-

daerah lain karena daerahnya sendiri sudah tidak ada lahan yang cukup untuk berternak 

dan bercocok tanam untuk mencukupi kebutuhan pangan warganya. Upaya memangkas 

rantai pasokan yang telah dilakukan Food Station, sejauh ini, antara lain: 

 

a. Meramu Beras Hingga Gapoktan 

Pasokan beras yang harus disediakan Food Station per bulan tidak kurang dari 

5.650 ton. Jumlah tersebut terdistribusi untuk pasokan: beras ASN (700 ton/bulan), 

pangan murah (1.250 ton/bulan), program BNPT (1.000 ton/bulan), super market 

(2.500 ton/bulan), pasar murah (200 ton/bulan).Pasokan beras sebesar itu, jika dapat 

diperoleh Food Station dengan memangkas rantai pasokan maka akan dapat menjaga 

ketersediaan pangan, serta mengendalikan harga dan inflasi di Jakarta, selain yang 

utama tetap menjaga ketahanan pangan Jakarta. Strategi memangkas rantai pasokan 

beras yang dilakukan Food Station yakni dengan menjalin kemitraan dengan 

petani/gapoktan hingga penggilangan padi di berbagai daerah. 

Untuk menjaga kemitraan berjalan berkelanjutan, strategi yang diterapkan 

berupa: 

 Food Station membayar ke pemasoknya dengan tempo singkat 
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 Food Station memberikan kepastian order pada pemasoknya (order by 

weekly/montly/volume basis) 

 Food Station memberikan kepastian harga 

 Sejak 2018 Food Station membuat program contract farming 

 

 

Gambar 15. Daerah Pemasok Beras untuk Food Station 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

Beberapa kerjasama pasokan beras yang dijalin Food Station dengan mitranya 

sebagai berikut: 

 Lampung, dengan BUMD Wahana & Jaya Makmur, kapasitas 1.600 ton/bulan. 

 Sumedang, dengan Mertju Buana, kapasitas 1.200 ton/bulan. 

 Garut, dengan ASH Jaya, kapasitas 1.000 ton/bulan. 

 Indramayu, dengan Sandy Jaya, kapasitas 1.500 ton/bulan. 

 Bekasi, dengan Menata Citra Selaras, kapasitas 1.500 ton/bulan. 

 Kediri, dengan Sumber Pangan, kapasitas 1.000 ton/bulan. 

 

b. Berburu Telur Sampai Blitar 

Sumber protein yang relatif murah dan termasuk salah satu favorit bagi sebagian 

besar masyarakat adalah telur. Kualitas telur yang diberikan adalah kualitas A+ dengan 
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spesifikasi gizi yang telah ditentukan. Untuk itu, Food Station berusaha sebaik mungkin 

untuk memenuhi kebutuhan telur warga Jakarta ini.  

 

Gambar 16. Kerjasama Pengadaan Telur Ayam 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

Pasokan telur Food Station untuk warga Jakarta per bulan tak kurang dari 1.200 

ton. Terdistribusi untuk pangan murah sebesar 200 ton/bulan dan program BNPT 

sebesar 1.000 ton/bulan. Itu belum dihitung pasokan untuk warga Jakarta di luar pasar 

murah dan program BNPT. 

Untuk menjamin kapasitas pasokan dan stabilitas harga jual, Food Station 

berburu pasokan telur ke daerah-daerah sentra produksi telur. Untuk saat ini, Food 

Station telah menjalin kerjasama dengan peternak sentra produksi telur di Banten dan 

Blitar.Untuk tahun 2018, Food Station membeli dari daerah sentra produksi telur 

sebanyak 350 ton/bulan. Untuk tahun 2019, ditargetkan 700 hingga 1.000 ton/bulan 

dibeli Food Station dari daerah sentra produksi telur. Selanjutnya untuk tahun 2020 dan 

seterusnya ditargetkan meningkat kurang lebih 20% per tahun. 

 

c. Berburu Susu Sapi Sunda 

Demi meningkatkan asupan dan keseimbangan gizi demi meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menambahkan susu ke dalam 

Program Pangan Bersubsidi yang dimilikinya. Sebelumnya Program Pangan Bersubsidi 

DKI Jakarta hanya terdiri dari 5 jenis barang, yakni: beras, daging sapi, daging ayam, 
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telur, dan ikan kembung. Kemudian sejak tahun 2019 ini ditambah satu lagi jenis barang 

bergizi yang masuk Program Pangan Bersubsidi DKI Jakarta, yakni: susu. 

Jenis susu yang digunakan adalah susu UHT. Pertimbangannya, susu UHT tidak 

ditambah berbagai zat tambahan dan proses produksinya tidak menghancurkan 

kandungan gizi di dalamnya. Sehingga kualitas gizinya mirip dengan susu murni namun 

lebih awet dan higienis.  

Untuk pasokan susu UHT ini Food Station mendatangkannya dari sentra 

produksi susu di Sunda, Jawa Barat. Selain meningkatkan nilai gizi warga Jakarta, juga 

dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat karena sumber bahan susu 

UHT Food Station 100% berasal dari peternak lokal Jawa Barat. Guna memasok 

kebutuhan susu UHT, Food Station tidak kurang membutuhkan pasokan sebesar 1,5 

juta liter per bulan.  

 

 

Gambar 17. Susu UHT Food Station dan Peternak Lokal Jawa Barat 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

d. Meramu Bawang Putih Di Kerinci, Jambi 

Bawang putih sebenarnya tidak masuk ke dalam Program Pangan Bersubsidi 

DKI Jakarta. Namun harga bawang putih yang terkadang melambung tinggi sering 

memancing gejolak di pasar dan menjadi polemik. Untuk itu Food Station mencoba 

mencari jalan agar kapasitas pasokan dan harga bawang putih ini dapat stabil di pasaran.  
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Demi mencapai hal tersebut, Food Station mencoba mengembangkan budidaya 

bawang putihmengingat bawang putih bukanlah tanaman asli Indonesia. Bahkan 

selama ini, petani kesulitan menanam bawang putih karena kondisi tanah dan alam yang 

tidak sesuai dengan negara tempat bawang putih dapat tumbuh subur.  

Food Station mencoba menanam di 167 hektar lahan di berbagai daerah yang 

dirasa kondisi tanah dan alamnya sesuai dengan negara-negara tempat bawah putih 

dapat tumbuh subur dan berkualitas. Daerah-daerah tempat Food Station mencoba 

membudidayakan bawang putih tersebut yakni di: 

 Cianjur, Jawa Barat 

 Bogor, Jawa Barat 

 Temanggung, Jawa Tengah 

 Banjarnegara, Jawa Tengah 

 Kerinci, Jambi 

Namun hingga saat ini, budi daya ini belum berhasil dilakukan dengan baik.  

 

e. Meramu Jagung Hingga SULTENG 

Program pengadaan jagung ini bisa dikatakan upaya memotong rantai pasokan 

yang paling sophisticated yang dilakukan Food Station saat ini. Seperti halnya bawang 

putih, jagung bukanlah termasuk jenis barang dalam Program Pangan Bersubsidi DKI 

Jakarta. Bahkan, berbeda dengan bawang putih yang merupakan kebutuhan langsung 

warga Jakarta, jagung bukanlah bahan makan favorit warga Jakarta. 

Lalu kenapa Food Station sampai sedemikian mau direpotkan mengadakan 

jagung? Disinilah letak sophisticated-nya dalam memotong rantai pasokan. Jagung 

memang tidak secara langsung dipasok untuk warga Jakarta, yang kebanyakan tidak 

tiap hari makan jagung. Namun jagung berguna untuk mengendalikan harga dan 

menjamin stabilitas pasokan telur untuk warga Jakarta.  

Jagung yang dipasok Food Station tidak dikirim ke Jakarta. Namun dikirim ke 

sentra produksi telur di Blitar, Jawa Timur, yang telah bermitra dengan Food Station 

untuk mensuplai kebutuhan telur warga Jakarta. Karena telur yang dibutuhkan warga 

Jakarta akan terganggu kapasitas suplai dan stabilitas harganya jika produksi telur di 

sentra produksi terganggu. Sedangkan sentra produksi telur akan terganggu 
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kemampuan produksinya jika suplai pakan untuk ayam-ayam petelurnya terganggu. 

Salah satu komponen terbesar untuk pakan ayam-ayam telur itu adalah jagung.  

Para peternak ayam tidak bisa berbuat banyak untuk selalu mendapatkan pakan 

ayam dengan kapasitas, kualitas, dan harga yang stabil dan terjamin 

ketersediannyakarena mereka tidak punya kapasitas untuk memproduksi jagung 

sebagai komponen pakan terpenting.  

Food Station mengambil peran dalam memotong rantai pasokan. Agar pasokan 

telur terjamin dan harga terjamin, maka peternak ayam harus diproteksi dari spekulan 

maupun ketidakstabilan ketersediaan pakan ternak. Caranya: Food Station memasok 

kebutuhan jagung sentra produksi telur dari daerah sentra produksi jagung. Sehingga 

rantai pasokannya menjadi pendek: dari sentra produksi jagung langsung ke sentra 

produksi telur.  

Sentra produski jagung yang dipilih Food Station saat ini adalah Sulawesi 

Tenggara. Mulai tahun 2019 ini, Food Station telah melakukan contract farming di 

Sulawesi Tenggara dengan luas lahan mencapai 1.000 hektar untuk memproduksi 6 ton 

jagung/hektar setiap kali panen.  

MENGEMBANGKAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR/ANTAR DAERAH 

 Bila disimak dari penjelasan pengelolaan manajemen ketahanan pangan yang 

dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa kesuksesan yang ada tidak terlepas dari kemitraan 

antar sektor  dan kemitraan antar daerah.  

Dari sisi pemasok, Food Station bermitra dengan para pemasok pada tingkat B 

to B (Business to Business) yang meliputi petani, kelompok tani dan gapoktan 

(gabungan kelompok tani), hingga pada titik tertentu kemitraan ini menjadi kemitraan 

antar daerah atau yang disebut G to G (Government to Government). Kerjasama antar 

daerah dilakukan setelah ada B to B. Sebagai contoh, setelah FS mendapatkan sumber 

telur untuk KJP, maka dilakukan kerjasama dengan pemain-pemain kecil di Blitar,  

dengan melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi di Blitar serta menyepakati 

harga sesuai dengan harga pokok produksi dan keuntungan yang didapat petani. Setelah 

kerjasama riil telah dilakukan, maka FS memberikan laporan kepada Gubernur agar 

meningkatkan kerjasama antar daerah (G to G). Hingga saat ini, yang telah melakukan 

kerjasama antar daerah adalah:  Blitar, Lampung, dan Makasar. Selain itu, Pemprov 
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DKI juga bermitra dengan BULOG untuk menjamin support pasokan beras sebesar 

200.000 ton. 

Dari sisi pengelolaan/produksi, ketidakcukupan kapasitas produksi Food 

Station untuk pemenuhan kebutuhan, menjadikan Food Station bermitra dengan pabrik 

lain seperti dengan BUMD Wahana & Jaya Makmur di Lampung, Metju Buana di 

Sumedang, ASH Jaya di Garut, Sandy Jaya di Indramanyu, serta Sumber Pangan di 

Kediri.  

Pada Distribusi komersial, Food Station bermitra dengan jejaring pasar 

tradisional maupun modern, terutama PD.Pasar Jaya, toko online, serta konsumen 

bisnis hotel, restaurant dan cafe. Pada distribusi untuk kepentingan public services, 

Food Station berkerjasama dengan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan 

Pemprov DKI, pihak Kelurahan dan pihak Kecamatan. 

Pada pengelolaan program ketahanan pangan secara keseluruhan, Food Station 

juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, 

Bareskrim, Bank Indonesia, serta KPPU. Kehadiran Bareskrim berkaitan dengan 

pelaksanaan KPSH : karena menggunakan uang pemerintah maka harus diawasi agar 

jatuh ke tangan yang benar dan tidak jatuh di tangan yang tidak diperbolehkan. 

Kemitraan dengan Bank Indonesia berkaitan dengan Tim Pengendalian Inflasi, dan 

dengan KPPU berkaitan dengan penegakan aturan bahwa Food Station tidak 

menjalankan praktik-paktik penguasaan monopoli dalam usaha dan distribusi. 

BUMD Daerah tidak bisa jalan sendiri bila tidak ada kesatuan misi dari 

pimpinan daerah, dan bantuan dari SKPD serta support dari DPRD. Bila di Jakarta bisa 

dilakukan harusnya di daerah juga bisa dilakukan.  

 

KONSISTENSI MENJAGA MUTU 

Quality Control diterapkan secara sungguh-sungguh, tanpa ada yang bisa 

melakukan intervensi, termasuk dirut sekalipun. Semua barang yang masuk di cek, 

dengan standard tertentu. Untuk produk beras, standar kualitas  mengacu pada 

Peraturan Menteri Pertanian RI nomor : 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 yang 

menyangkut beberapa komponen mutu, seperti: 1) maksimum kadar air, 2) maksimum 

butir patah, 3)maksimum butir kapur/kuning/rusak/varietas lain, 4) maksimum butir 

gabah, 5) maksimum benda asing, 6) warna, 7) aroma, 8) derajat putih, 9) tingkat 
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transparasi , 10)  derajat sosoh, 11) tes poles. Apabila kualitas tidak sesuai standar 

dengan +/- 5% dari standar, maka penerimaan akan ditolak atau dirafaksi, karena sudah 

menjadi kesepakatan bersama. Alat pengukur yang dipakai oleh pensuplai sama dengan 

yang digunakan di laboratorium Food Station, untuk menjaga agar tidak terjadi 

perselisihan perbedaan hasil pemeriksaan. 

Pabrik yang ada juga sangat modern dan mampu memproduksi dalam 7 hari 

seminggu dengan melaksanakan 3 shift. Produksi dilakukan mulai jam 06.00 sd 10.00, 

untuk mesin dengan tenaga listrik tinggi distop, hanya mesin packaging yang 

beroperasi. 

 

  

 

Gambar 18. Peralatan Quality Conrol yang dipergunakan di Laboratorium Food Station 
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Gudang yang digunakan juga harus dijaga dari serangga, burung, dan tikus. 

Fumigasi dilakukan sesuai dengan takaran tertentu sehingga bisa menjaga kesehatan 

beras namun menjaga agar tidak keluar kutu. Kadar yang aman bagi manusia adalah 

tidak membunuh telur kutu 100%, karena kalau sampai telur kutu mati, berarti fumigasi 

yang dilakukan berlebihan, sehingga bisa membahayakan manusia. Selain itu, 

pengelola juga menjaga suhu di gudang agar tidak terlalu lembab dan tidak terlalu 

kering, dan  menjamin ventilasi yang cukup.Monitoring untuk ikan, susu dan telur 

dilakukan langsung di titik-titik distribusi.  

Semua produk Food Station juga telah mendapatkan sertifikasi SNI, sertifikasi 

halal dari Majelis Ulama Indonesia, maupun Sertifikasi dari PSAT-Kemtan RI. PSAT 

adalah Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang 

diterbitkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) berdasarkan Permentan No. 53 

tahun 2018. 

HASIL DAN PENCAPAIAN 

Dari usaha yang telah dilakukan sejak 2016, hasil dan pencapaian yang telah 

diperoleh sungguh sangat menggembirakan. Pendapatan usaha dari 463 milyar rupiah 

di tahun 2016, meningkat menjadi 1,91 trilyun rupiah di tahun 2019, yang berarti 

meningkat 4 kali lipat. Bila di tahun 2016 pendapatan tersebut 96% berasal dari 

penyewaan properti dan sisanya dari usaha lainnya, di tahun 2019 penyewaan property 

hanya 3% dari komponen pendapatan dan selebihnya (97%) dari perdagangan. Hal ini 

bukan karena properti yang disewakan berkurang, tetapi karena usaha perdagangan 

yang meningkat dengan pesat. Demikan pula dengn laba bersih, yang di tahun 2016 

hanya 9 milyar, menjadi 33 milyar di tahun 2019.  

 



STUDI KASUS KETAHANAN PANGAN DKI 36 

 

Gambar 19. Pendapatan, Penjualan dan Laba Bersih FS 2015-2019 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

Hasil tersebut di atas adalah hasil keseluruhan, termasuk perdagangan yang 

diperuntukkan untuk publik dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Pada 

perdagangan penjualan operasi pasar, Food Station tidak mengambil margin 

keuntungan.  Data penjualan komersial dan penjualan operasi pasar dapat dilihat pada 

table berikut. 

 

 

Gambar 20. Penjualan, Penjualan Komersial dan Penjualan Operasi Pasar 2015-2019 
Sumber : Dokumentasi Food Station 

 

Pada pasar komersial, Food Station mendapat julukan sebagai Bayi Ajaib, 

karena baru 3 tahun membuka trading, namun sudah menjadi layer ke-2 atau ke-3 pada 

modern market.  
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Gambar 21. Penghargaan yang diperoleh Food Station 2018-2019 

 

 Beberapa penghargaan juga diperoleh Food Station, diantaranya adalah: 

1. Top BUMD Award 2018 dengan 3 kriteria penghargaan yakni Top BUMD 2018, 

Top BUMD Aneka Usaha 2018, Top CEO BUMD. 

2. Top BUMD Award 2019 mendapatkan 5 kriteria penghargaan, yakni Top BUMD 

Sektor, Top BUMD of The Year, Top BUMD Best All Criteria, Top CEO BUMD 

dan kepada Gubernur diberikan TOP Pembina BUMD 2019. 

3. Best Services Level Award Category Bliblimart tahun 2018. 

4. Top Eksekutif Muslim 2019 dan Top Halal 2019 dari Ikatan Pengusaha Muslimah 

Indonesia (IPEMI). 

5. Top GRC 2019 #4 Stars Top Most Commited GRC Leader 2019, karena menerapkan 

Tata Kelola Manajemen Risiko (Governance Risk Complience) yang baik untuk 

menopang operasional perusahaan. 

DHARMA JAYA 

MENJAGA KEBUTUHAN PROTEIN MASYARAKAT JAKARTA 

Daging hewan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk kesehatan manusia. 

Hal ini dikarenakan makanan yang bersumber dari hewan, yaitu daging, merupakan 

sumber protein terbaik. Daging juga mengandung semua asam amino yang dibutuhkan 

oleh tubuh untuk membantu perbaikan dan mengganti jaringan dan sel yang rusak. 

Daging juga mengandung zat besi yang penting untuk kesehatan reproduksi. Dilansir 

dari laman hallosehat.com, zat besi heme pada daging lebih mudah diserap dan dicerna 

oleh tubuh dibanding dengan zat bes non-heme dari tumbuhan. Daging putih (ikan dan 

unggas) seberat 3 ons mengandung 1 miligram zat besi sementara daging merah dari 
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sapi dengan berat yang sama mengandung 2 miligram zat besi. Menurut Reed Mangels, 

seorang ahli gizi bersertifikat dari Healthy Eating, disebutkan bahwa setiap manusia 

setidaknya memutuhkan 0,8 hingga 1 gram protein per kilogram dari berat badan. 

Dengan kata lain, seseorang dengan berat badan 60 kilogram, akan membutuhkan 

asupan protein sebesar 48-60 gram (www.hallosehat.com). 

Kebutuhan manusia akan protein inilah yang mendasari Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) DKI Jakarta dalam melaksanakan program ketahanan pangan khususnya 

menyediakan daging bersubsidi bagi peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP) melalui Dinas 

Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI. PD Dharma Jaya dalam hal 

ini adalah kepanjangan tangan pemerintah provinsi DKI guna menyediakan kebutuhan 

daging bersubsidi tersebut (Tim_Dharma-Jaya, 2018). Menengok sejarah tentang PD 

Dharma Jaya, BUMD ini adalah tangan yang tepat untuk menjamin pasokan daging 

sebagai upaya pemenuhan KJP. PD Dharma Jaya merupakan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak dalam bidang perdagangan dan industri 

daging. PD Dharma Jaya berdiri sejak tahun 1966 berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: Ib.3/2/17/1966 tanggal 24 

Desember 1966 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 1971 pada 

tanggal 2 Agustus 1971. Selanjutnya, tugas PD Dharma Jaya dipertegas lewat Peraturan 

Pemprov DKI Jakarta No.5 tahun 1985 dan diperbaharui dengan No.11 tahun 2013. 

Tugas utama PD Dharma Jaya adalah membantu dan menunjang kebijaksanaan umum 

Pemerintah Daerah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya produk hewani dan petani ternak. Dalam perjalanannya PD 

Dharma Jaya kini merupakan pemasok terbesar daging sapi di DKI Jakarta. 

Visi yang diemban PD Dharma Jaya adalah untuk menjadi perusahaan daerah 

yang bersih, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi dalam menjalankan bisnisnya, 

sedangkan misi perusahaan adalah untuk menangani dan menunjang kebijakan publik 

yang dilakukan oleh Pemprov dalam rangka mengimplementasikan ketahanan pangan 

serta kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein 

PD Dharma Jaya saat ini memiliki 6 (enam) unit usaha yaitu sebagai berikut 

(www.dharmajaya.co.id): 

1. Unit Usaha Penggemukan (Feedlot) 

Unit usaha penggemukan terbagi menjadi 2 sub, yakni pembibitan dan 

penggemukan. PD Dharma Jaya melakukan pembibitan hewan ternak bekerja sama 
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dengan peternak lokal di mana 100% hewan ternak diperoleh dari peternakan lokal, 

dengan harapan membantu peningkatan kesejahteraan petani lokal. Hewan ternak 

tersebut kemudian digemukkan  di fasilitas kandang yang dimiliki, hingga hewan 

tersebut mencapai berat ideal untuk dipotong. Unit usaha penggemukan sapi ini 

berlokasi di Serang, Banten. Saat ini, kandang ternak sapi/kerbau yang dimiliki 

berkapasitas hingga 1200 ekor, serupa dengan feedlot yang juga memiliki kapasitas 

1200 ekor. 

 

Gambar 22. Pusat Penggemukan Sapi 
Sumber : https://www.potensilokal.com/dharma-jaya-anggarkan-50-milya 

r-untuk-bangun-peternakan-sapi.html 
 

2. Unit Usaha Rumah Potong Hewan 

Saat ini PD Dharma Jaya memiliki 3 Rumah Potong Hewan (RPH) dengan 

kapasitas 100 ekor per jam yang telah menggunakan teknologi terkini dalam proses 

pemotongan hewan. RPH ini meliputi RPH Cakung, RPH Pulogadung dan RPH 

Kapuk. Keseluruhan RPH sapi yaitu RPH Cakung dan RPH Pulogadung telah 

mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. RPH Kapuk untuk pemotongan babi 

dengan kapasitas 125 ekor per jam. Selain itu ada pula RPH kambing/domba 

dengan kapasitas 1.100 ekor per hari dan tempat pemotongan ayam (TPA) dengan 

kapasitas 30.000 ekor per hari. 
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Gambar 23. Rumah Potong Hewan Dharma Jaya 
Sumber : https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/22/21340191/                  

melihat-pemotongan-hewan-super-cepat-dan-higienis-di-rph-dharma-jaya 
 

3. Unit Usaha Produksi 

Unit Usaha Produksi bertugas mencacah dan mengemas daging hewan yang telah 

dipotong di RPH. Bagian produksi membuat kemasan daging sesuai pesanan para 

pelanggan. Bagian daging sapi dikemas juga berdasarkan jenis daging. 

Pemotongan dan pengemasan daging beku dengan proses yang higienis dapat 

dilakukan dengan kapasitas 12 ton per hari. 

4. Unit Usaha Pemasaran 

Unit Usaha Pemasaran merupakan ujung tombak usaha PD Dharma Jaya. Unit ini 

bertugas menjual hasil produksi PD Dharma Jaya. Unit usaha ini juga yang 

bertugas berperan penting dalam menunjang program Pemprov DKI, seperti 

misalnya Program Pangan Murah. Selain itu ekspansi PD Dharma Jaya ke bidang 

food and beverage dilakukan dengan membuka DK Meatshop dan Resto yang 

terletak di Cakung yang menjual berbagai pilihan daging beku serta menu daging 

yang lengkap. Selain itu PD Dharma Jaya juga melakukan penjualan daging ke 

pedagang dan HOREKA. 

Di samping unit usaha utama tersebut, PD Dharma Jaya memiliki fasilitas penunjang 

yaitu sebagai berikut: 

1. Cold Storage (Ruangan Pendingin) 

Saat ini PD Dharma Jaya telah memiliki Cold Storage dengan kapasitas hingga 850 

ton. Cold Storage milik PD Dharma Jaya ini merupakan mesin pendingan canggih, 

dengan kemampuan membekukan daging hanya dalam hitungan menit guna 
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menjamin kualitas daging tetap terjaga hingga sampai ke konsumen. Ruang 

pembekuan (blast freezer) yang dimiliki oleh PD Dharma Jaya berkapasitas 2,5 ton 

per hari 

2. Mobil Pengangkut Daging dengan Pendingin 

Mobil pengangkut dengan fasilitas pendingin modern ini digunakan sebagai sarana 

utama untuk dapat memastikan daging sampai ke konsumen dalam kondisi baik. 

Lewat keberadaan sarana ini PD Dharma Jaya turut berperan serta menjaga 

ketahanan pangan serta kestabilan harga daging di wilayah DKI. 

PD Dharma Jaya ditunjuk sebagai anggota ketahanan pangan DKI pada tahun 

2011 berdasarkan Peraturan Gubernur DKI No.57 tahun 2011 bersama-sama dengan 

PT Food Station dan PD Pasar Jaya . Sejak awal didirikan, PD Dharma Jaya sempat 

mengalami masa keemasan di tahun 1970an hingga 1990an, di mana jasa pemotongan 

hewan yang dilakukan pada masa itu dapat mencapai 700 hingga 1000 ekor sapi per 

hari. Namun sayangnya, di tahun 1999 hingga 2009, PD Dharma Jaya sempat 

mengalami penurunan laba secara drastis sebagai akibat perubahan peraturan 

pemerintah yang menghapuskan alokasi sapi dari daerah untuk Jakarta dan adanya 

daging sapi impor dari Australia dan New Zealand. Pada tahun 1999 jumlah layanan 

RPH Cakung menjadi hanya dalam kisaran ratusan ekor per hari dan kini hanya 

maksimum 80 ekor sapi per hari.  

Pada tahun 2010 hingga 2016, PD Dharma Jaya perlahan mulai bangkit dan 

menciptakan profit kembali . Pendapatan utama PD Dharma Jaya ini ditunjang oleh 

keikutsertaannya dalam menjalankan program Pemprov DKI melalui Program KJP 

untuk menyalurkan daging sapi dan ayam bersubsidi sehingga penjualan meningkat 

drastis. Pemprov DKI Jakarta memberikan proyek besar kepada PD Dharma Jaya 

pertama kali pada tahun 2015 untuk menyediakan daging bersubsidi kepada masyarakat 

tidak mampu. Terdapat 792.749 pemegang KJP pada tahun 2015, 34.971 anggota, 

10.606 penghuni Rusun, 81.519 penduduk lanjut usia (lansia), 5,358 penyandang 

disabilitas dan 235,000 buruh dengan total penerima benefit sebanyak 1,160,203. Dari 

proyek pemprov tersebut, PD Dharma Jaya dapat meningkatkan penerimaan 

perusahaannya menjadi rata-rata hingga 83% per tahun pada akhir tahun 2018 dengan 

percepatan hingga 17%, namun pada 2019 ini, penerimaan perusahaan turun menjadi 

8% dikarenakan tipe penerima benefit dari KJP juga makin diperluas oleh Pemprov 

DKI. Proyek KJP Pemprov DKI Jakarta sendiri didistribusikan melalui berbagai 
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jaringan distribusi agar dapat terjangkau oleh pemegang KJP. KJP berisi dana yang 

ditransfer oleh Pemprov DKI Jakarta bagi penerima manfaat serta dapat digesek pada 

mesin EDC milik Bank DKI. Adapun jaringan distribusi yang digunakan oleh PD 

Dharma Jaya untuk melayani KJP diantaranya 96 toko yang dikelola oleh PD Pasar 

Jaya, 110 toko yang dikelola oleh RPTRA (PKK Melati), 18 toko yang dikelola oleh 

Rusun, serta 2 toko yang dikelola oleh PD Dharma Jaya sendiri. Selain jaringan 

tersebut, saat ini sedang dipersiapkan pula penyaluran KJP melalui serikat buruh yang 

ada di DKI. 

Seiring dengan tugas utama PD Dharma Jaya dalam hal penyelenggaraan 

ketahanan pangan DKI serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2019 

ini, PD Dharma Jaya telah mampu merealisasikan target penyerapan pangan murah 

bersubsidi sesuai RKAP. Target penyerapan untuk masing-masing jenis daging yaitu 

sapi, kerbau dan ayam disajikan pada gambar 21. 

Pada grafik tersebut tampak bahwa target serapan program pangan perusahaan 

mengalami peningkatan hingga bulan Desember 2019. Nilai serapan yang mampu 

dicapai oleh PD Dharma Jaya sebagai bentuk realisasi target tersebut rata-rata 

mengalami kenaikan hingga 200% khususnya untuk daging bersubsidi yaitu dari angka 

200 ton menjadi 400 ton. Capaian PD Dharma Jaya pada tahun 2019 hingga bulan Juni 

selengkapnya dapat disajikan pada gambar 22. 

 

 

Gambar 24. Target Penyerapan Program Pangan Murah Bersubsidi Tahun 2019 sesuai RKAP 
Sumber: PD Dharma Jaya (2019) 
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Gambar 25. Hasil Serapan PD Dharma Jaya berdasarkan Realisasi sampai bulan Juni 2019 
Sumber: PD Dharma Jaya (2019) 

 
Lebih lanjut, berkaitan dengan pelaksanaan porgram KJP, PD Dharma Jaya 

mampu mencapai penyerapan sebesar 108% hingga akhir September 2019 seperti 

tampak pada gambar berikut ini. Adapun persentase penyerapan untuk 5 wilayah yang 

ada di DKI masing-masing adalah 34% untuk Jakarta Timur, 20% untuk Jakarta Utara, 

18% untuk Jakarta Barat, 16% untuk Jakarta Selatan dan 12% untuk Jakarta Pusat. 

 

Gambar 26. Realisasi Penyerapan Program Pangan Murah Bersubsidi PD Dharma Jaya     
sampai dengan bulan September 2019 
Sumber: PD Dharma Jaya (2019) 

 

Dalam rangka pelaksaan program ketahanan pangan DKI Jakarta, koordinasi 

dengan anggota tim ketahanan pangan lainnya yaitu PD Pasar Jaya dan PT Food Station 

juga sangat diperlukan. Evaluasi rutin per 2 mingguan dan bulanan selalu dilakukan 

oleh PD Dharma Jaya guna membahas pangan bersubsidi bersama dengan Dinas 
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Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Pemprov DKI Jakarta dan Biro 

Perekonomian. Koordinasi serta ketersediaan infrastruktur pendukung adalah kunci 

utama kesuksesan penerapan KJP. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada kuartal III 

tahun 2018 mengalami peningkatan 6.41% (YoY), lebih tinggi dibandingkan kuartal II 

yaitu hanya 5.93%. Penguatan koordinasi juga berlangsung dengan Bank Indonesia dan 

pemprov DKI Jakarta sehingga berdampak positif terhadap pengendalian inflasi di 

Jakarta. Tercatat tingkat inflasi di DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah sebesar 3.1% 

sedangkan target inflasi nasional adalah 3.5% dikurangi 1%. Dengan adanya koordinasi 

yang baik antara berbagai pihak, diharapkan tingkat konsumsi masyarakat DKI Jakarta 

terhadap daging meningkat, sehingga daging bukan lagi komoditas tersier namun 

menjadi komoditas primer. 

Kebangkitan PD Dharma Jaya pada tahun 2016 juga didukung oleh terjaminnya 

rantai pasok untuk konsumen di wilayah DKI Jakarta. Supply chain management yang 

diterapkan oleh PD Dharma Jaya mampu menjamin tersedianya kebutuhan daging 

khususnya untuk program KJP. Hingga saat ini, ternak sapi dan kerbau di wilayah DKI 

Jakarta berasal dari luar daerah. Peternak sapi yang juga merangkap pedagang ternak 

dapat berhubungan langsung dengan konsumen. Ternak sapi yang menjadi sumber sapi 

siap potong bagi PD Dharma Jaya berasal dari 3 sumber supplier yaitu (1) feedlotter; 

(2) pedagang sapi antar daerah yang berada di wilayah produsen (Jawa Timur, Jawa 

Barat, Bali dan lainnya) dan (3) peternakan perorangan yang telah menjadi mitra kerja 

di daerah produsen. Beberapa pedagang ternak ini juga dapat bertindak sebagai jagal 

dan memiliki lapak-lapak pribadi penyimpanan daging di wilayah sekitar Jakarta. 

Hewan ternak yang berasal dari supplier ini dapat langsung dipotong maupun 

dipelihara sementara waktu. Selengkapnya supply chain system ternak dan daging sapi 

di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut: 

 



STUDI KASUS KETAHANAN PANGAN DKI 45 

 

Gambar 27. Sistem Rantai Pasokan Daging Sapi di DKI Jakarta 
Sumber: PD Dharma Jaya (2019) 

 

Ternak sapi potong yang didatangkan ke wilayah Jakarta ditujukan untuk 

dipotong walaupun ada pula sebagian yang ditujukan untuk penggemukan. Para 

pedagang pemotong sapi memesan ternak dari berbagai daerah sesuai dengan kriteria 

dan berat yang diinginkan sesuai skala usaha. Ternak sapi ini selanjutnya akan dikirim 

ke RPH untuk dipotong pada hari yang sama, sedangkan sisanya akan dipelihara 

sementara di kandang-kandang yang tersedia di RPH hingga saat pemotongan. Daging 

segar ini oleh pedagang pemotong akan langsung dibawa ke pasar tradisional yang ada 

di Jakarta, juga Bogor dan Bandung.  

Terdapat dua jenis sapi yang didatangkan ke wilayah Jakarta. Pertama adalah 

sapi lokal, sapi PO, atau sapi Bali dan sapi jenis blaster Shimental Limousin. Kedua 

adalah sapi Brahman Cross yang berasal dari 29 pemasok yang tersebar di 8 provinsi 

di seluruh Indonesia yaitu Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Bali, Banten, dan NTB serta NTT (dalam jumlah kecil). Daerah pemasok ini 

mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan tahun-tahun awal PD Dharma Jaya 

beroperasi. Sebelum tahun 1992, sapi-sapi yang didatangkan ke DKI Jakarta umumnya 

berasal dari NTT, NTB, Bali, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat dan 

DI Yogyakarta. Beberapa pemasok ini merupakan pengusaha perseorangan yang 

bertindak sebagai pedagang antar daerah serta merupakan mitra dari pedagang yang ada 

di wilayah DKI Jakarta. Seluruh sapi yang berasal dari luar daerah ini wajib dipusatkan 

di kandang RPH Cakung sesuai dengan peraturan daerah DKI Jakarta.  

Selain daging sapi segar, untuk kebutuhan penyaluran KJP, PD Dharma Jaya 

juga menyediakan daging sapi beku. Daging sapi beku ini bersumber dari ekspor. 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018, guna pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat Indonesia, 

pemerintah melakukan impor. Pemerintah untuk tahun 2019 telah menetapkan kuota 

impor tersebut sebanyak 50 ribu ton kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

Ketiga BUMN yang mendapatkan alokasi kuota impor antara lain PT Berdikari sebesar 

10 ribu ton, PT PPI sebesar 10 ribu ton, dan Perum Bulog sebesar 30 ribu 

ton(republika.co.id/). Dalam waktu mendatang, PD Dharma Jaya juga mengupayakan 
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ijin untuk dapat melakukan impor agar kebutuhan daging 20 ton per hari untuk program 

KJP dapat dipenuhi. 

 

MANAJEMEN MODAL KERJA GUNA MENDUKUNG KETAHANAN 
PANGAN 

Kebangkitan PD Dharma Jaya seiring dengan penyediaan kebutuhan protein 

bagi masyarakat Jakarta. Hal ini membawa peluang sekaligus tantangan yang lebih 

besar untuk diantisipasi lebih jauh. Salah satu tantangan utama bagi PD Dharma Jaya 

adalah masalah penyediaan modal kerja. Sebagaimana dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, kebijakan pemerintah untuk impor daging membawa dampak terhadap 

usaha PD Dharma Jaya. Dalam hal harga, terdapat selisih yang cukup besar antara 

daging sapi impor dengan daging sapi lokal. Untuk jenis daging yang paling umum 

dikonsumsi rata-rata harga daging sapi impor beku adalah Rp 95.000 per kilogram. 

Sementara untuk daging sapi lokal berkisar di antara Rp 100.000,- hingga Rp 120.000,- 

per kilogram. Hal ini berdampak terhadap skala bisnis PD Dharma Jaya untuk 

penyediaan daging bersubsidi yaitu hampir 100 persen berasal dari daging impor. 

Direktur Usaha PD Dharma Jaya, Mohamad Adam Ali Bhutto, memberikan contoh 

perhitungan komparasi harga daging sapi impor ini. Untuk kualitas tertinggi KJP, yaitu 

daging kelapa atau knuckle diperoleh pada harga USD 5.65 per kilogram dikalikan kurs 

rata-rata Rp 14.000 diperoleh harga Rp 79.100 per kilogram. Harga ini kemudian 

ditambah bea masuk penjualan sapi sebesar 7,5% dan biaya lain-lain yang diasumsikan 

rata-rata Rp 1.250,- per kilogram maka akan diperoleh harga rata-rata per kilogram 

daging sapi impor Rp 86.282,-. Lebih lanjut, diketahui bahwa kebutuhan pemenuhan 

KJP DKI Jakarta rata-rata per hari adalah 20 ton daging sapi sementara kuota daging 

yang masuk ke DKI Jakarta terbatas dan tidak dapat langsung datang sejumlah impor 

yang dilakukan. Sebagai contoh, jika impor daging dilakukan sebesar 500 ton, maka 

jumlah yang masuk per minggu tidak akan sama dengan jumlah tersebut, melainkan 

terbatas hanya 80 ton saja. Hal ini merupakan kendala pertama yang menuntut PD 

Dharma Jaya untuk dapat mengatur pasokan daging secara lebih baik dengan 

mengoptimalkan supplier daging impor maupun daging lokal yang ada.  

Hambatan pasokan daging impor dari Australia dan New Zealand tersebut juga 

disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, impor daging sendiri tidak bisa dilakukan 
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langsung ke satu supplier luar negeri melainkan ke beberapa principal yang ada seperti 

di Queensland, Brisbane atau Perth. Kedua, Indonesia bukanlah pasar utama daging 

yang berasal dari Australia dan New Zealand, melainkan hanya 4% saja dari total 

produksi daging di dua negara tersebut. Pasar utama daging impor dari Australia dan 

New Zealand adalah Amerika Serikat dan Cina. Di posisi selanjutnya ada Jepang dan 

Korea Selatan, dan Indonesia ada di peringkat kelima. Hal ini disebabkan karena 

Indonesia sendiri bukan negara pengkonsumsi protein dari daging sapi seperti negara-

negara lain tersebut. 

Masalah kedua yang juga cukup penting adalah pemenuhan modal kerja. Modal 

kerja menjadi kendala utama bagi PD Dharma Jaya untuk melakukan impor langsung. 

Impor langsung mensyaratkan pengimpor untuk membayar langsung pula pada saat 

pemesanan. Sebagai ilustrasi, jika kebutuhan daging bersubsidi atau KJP DKI Jakarta 

adalah 100 ton (untuk persediaan 5 hari) maka dengan harga per kilogram seperti dalam 

perhitungan di atas yaitu Rp 86.282,- maka PD Dharma Jaya harus menyediakan dana 

sebesar kurang lebih Rp 8,7 miliar (dibulatkan) per shipment per sekali pesan. Jika PD 

Dharma Jaya mengambil pada importir lokal maka akan diperoleh kelonggaran berupa 

term of payment selama 1 bulan. Dana untuk pengadaan daging bersubsidi oleh PD 

Dharma Jaya berasal dari Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) 

Pemprov DKI Jakarta yang juga meminta term of payment dari PD Dharma Jaya selama 

1 bulan. Posisi anggaran 2019 untuk penyediaan kebutuhan daging bersubsidi dari 

DKPKP saat ini tercatat sudah habis, padahal masih tersisa tagihan ke DKPKP kurang 

lebih Rp 120 Miliar. Dari total tagihan tersebut, hanya 50% saja yang bisa terbayar 

hingga akhir September 2019, sehingga mengakibatkan cost of fund yang tinggi dan 

berdampak pada harga pokok penjualan yang juga juga tinggi dan pada akhirnya akan 

menekan laba PD Dharma Jaya. 

Ketersediaan modal kerja perlu mendapat perhatian lebih bagi PD Dharma Jaya. 

Saat ini cash flow PD Dharma Jaya sangat tergantung dari penyertaan modal daerah 

(PMD) yaitu sebesar Rp 90 miliar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 

Tahun 2013 tentang PD Dharma Jaya salah satunya mengatur bahwa pagu PMD untuk 

PD Dharma Jaya hanya sebesar Rp 250 miliar. Namun demikian, angka tersebut apabila 

dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja PD Dharma Jaya saat ini dalam upaya 

pemenuhan daging bersubsidi sendiri masih kurang memadai. Sebagai ilustrasi, 

kebutuhan daging sapi bersubsidi adalah 500 ton per bulan. Dengan harga per kilogram 
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Rp 86.282 tersebut, dibutuhkan jumlah sekitar Rp 43,5 miliar. Ditambah lagi dengan 

penyediaan ayam bersubsidi yang kurang lebih juga dibutuhkan 500 ton per bulan 

dengan harga RP 30.000,- per kilogram, maka PD Dharma Jaya memerlukan kurang 

lebih Rp 15miliar. Total kebutuhan modal kerja untuk pemenuhan KJP menjadi Rp 68,5 

miliar, sehingga PMD senilai Rp 90 miliar tersebut akan habis hanya untuk kurang lebih 

1,5 bulan saja. Hal ini menuntut PD Dharma Jaya untuk melakukan upaya lebih seperti 

meminta keringanan waktu pembayaran kepada vendor maupun pinjaman ke bank. 

Dengan demikian, penyediaan daging bersubsidi ternyata tidak hanya masalah 

kuantitas saja namun juga masalah pendanaan yang memerlukan perhatian lebih. 

Usaha utama PD Dharma Jaya berupa RPH sapi hingga tahun 2019 ini juga 

belum dapat optimal memenuhi kebutuhan cash flow tersebut. Menilik dari data terkini, 

rata-rata jumlah pemotongan sapi di RPH Cakung saja hanya 80 ekor per hari. Sebaran 

data RPH sapi di wilayah DKI Jakarta sebagai pembanding dapat disajikan pada 

gambar berikut ini. 

 

Gambar 28. Sebaran RPH Sapi di DKI Jakarta 
Sumber: PD Dharma Jaya (2019) 

 

Dalam perjalanan usahanya, PD Dharma Jaya sendiri hampir akan ditutup oleh 

pemerintah di tahun 2015 karena kerugian yang cukup besar. Pendapatan yang masih 

dapat diandalkan hingga kini adalah dari RPH Babi yang ada di Kapuk. Permintaan 

pemotongan babi dapat mencapai 500 ekor per hari di tahun 2015 tersebut. Namun 
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sayangnya, kendala peralatan yang sudah tua dan belum direvitalisasi mengakibatkan 

para cukong babi memilih RPH babi ilegal yang ada di sekitar Jakarta sehingga 

berakibat penurunan jumlah pemotongan babi menjadi 50% atau rata-rata hanya 250 

ekor saja. Padahal PD Dharma Jaya adalah pemegang hak utama (monopoli) untuk 

pemotongan babi yang ada di Jakarta. Penambahan modal untuk memperbaiki sarana 

RPH babi juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan segera sebagai upaya 

stabilisasi cash flow. 

PD Dharma Jaya menyadari hal ini sehingga saat ini, PD Dharma Jaya tengah 

dalam upaya menambah revenue generating untuk bisa memenuhi kebutuhan cash flow 

tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PD Dharma Jaya adalah dengan 

pengembangan limbah padat dan limbah cair untuk pakan ternak serta pengembangan 

rencana tracing daging sapi mulai dari peternak hingga daging sapi siap potong sebagai 

upaya pengendalian kualitas daging. Data pengelolaan limbah padat (kompos) saat ini 

menunjukkan kapasitas 5 ton per hari sedangkan pengelolaan limbah cair dengan 

kapasitas 100-300 m3 per hari. Namun, pengembangan rencana ini memerlukan 

dukungan modal yang juga tidak sedikit. Oleh karena itu, PD Dharma Jaya juga sedang 

mengusulkan perubahan raperda (rancangan peraturan daerah) mengenai perubahan 

modal dasar dari yang tadinya hanya senilai Rp 250 miliar menjadi Rp 2 triliun. 

Mencermati peluang usaha dan kebutuhan modal kerja PD Dharma Jaya, maka 

tambahan modal dasar ini layak dilakukan untuk memperluas jangkauan sekaligus 

menunjang upaya pemprov DKI Jakarta untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah 

Jakarta. 

Di samping itu, interaksi dengan supplier juga sangat penting untuk 

diperhatikan guna menjamin ketersediaan daging di wilayah DKI Jakarta. PD Dharma 

Jaya juga rutin melakukan pembinaan dan monitoring untuk mencegah praktik ‘nakal’ 

dari supplier. Salah satu upayanya misalnya yang dilakukan oleh PD Dharma Jaya di 

bulan Juni 2019 dengan membuat perjanjian dengan Bank Jateng, asosiasi peternak sapi 

dan Jasindo untuk memberikan pendanaan bagi peternak sapi (penggemukan sapi) di 

wilayah Jawa Tengah untuk menjamin ketersediaan pasokan daging segar bagi PD 

Dharma Jaya. Namun demikian, masih ditemukan praktik penyimpangan dari para 

peternak yang  menjual sapi hasil ternaknya tidak kepada PD Dharma Jaya sehingga 

berdampak sedikit terhambatnya supply daging pada saat hari raya Idul Adha. Hal ini 

berarti bahwa intensitas monitoring dan pembinaan kepada pada supplier masih perlu 
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terus ditingkatkan untuk menjamin praktik pengiriman sapi secara jujur. Pengetatan 

pantauan terhadap upaya penggemukan sapi seperti yang telah dilakukan di Jawa 

Tengah dengan pemanfaatan kandang komunal serta keikutsertaan PD Dharma Jaya 

sebagai off-taker pada Bank Jateng (sebagai penjamin pengembalian modal ternak sapi) 

juga diharapkan dapat menjadi alternatif solusi penyediaan kebutuhan daging dari stok 

lokal non-impor.  

Saat ini PD Dharma Jaya tercatat memiliki 7 hingga 10 supplier untuk 

membantu penyediaan daging sapi, 15 supplier untuk penyediaan daging ayam dan 4 

supplier untuk penyediaan daging kerbau. Di antara supplier tersebut ada supplier yang 

membantu penyediaan kebutuhan daging dalam bentuk kemasan per 25 kilogram dan 

per 1 kilogram. Untuk daging kemasan per 25 kilogram, PD Dharma Jaya perlu 

mengeluarkan biaya tambahan pemotongan sekitar Rp 6000,- per kilogram sehingga 

menambah tinggi harga pokok penjualan daging. Dari sisi kemampuan produksi, PD 

Dharma Jaya sendiri menggunakan 3 line produksi dan 2 shift maksimum yang mampu 

menghasilkan pemotongan daging 18 ton per hari. Jumlah ini kurang jika dibandingkan 

dengan kebutuhan rata-rata daging bersubsidi per hari yaitu 20 ton. Belum lagi untuk 

masa kebutuhan tinggi, permintaan daging sapi bisa mencapai 40 ton per hari. Oleh 

karena itu, mau tidak mau PD Dharma Jaya juga bekerja sama dengan supplier yang 

menjual daging dalam potongan per 1 kilogram untuk memenuhi kekurangan 

kebutuhan. Di sisi lain, PD Dharma Jaya masih mungkin pula untuk mengalami 

kerugian, terutama apabila ada penurunan harga beli dari DKPKP seperti yang terjadi 

di bulan September 2019, di mana harga diturunkan dari Rp 100.000,- menjadi Rp 

90.000 per kilogram padahal harga daging dari supplier naik. Hal ini berakibat, PD 

Dharma Jaya harus menurunkan kualitas daging yang dijual yaitu menjadi Rp 83.000. 

Dikarenakan kualitas lebih rendah, daging ini juga masih banyak mengandung lemak 

sehingga memerlukan proses trimming sebelum sampai ke penerima daging yaitu 

konsumen dengan KJP. Pada akhirnya kerugian bagi PD Dharma Jaya menjadi tidak 

terelakkan. Kondisi ini menjadi dilematis bagi PD Dharma Jaya, karena di satu sisi 

harus menjaga ketahanan pangan dan di sisi lain perlu mencari keuntungan. Namun, 

PD Dharma Jaya mampu mengatasinya yaitu dengan melakukan cross-margin 

subsidized dengan daging ayam. Jadi, secara total, PD Dharma Jaya masih bisa 

memperoleh keuntungan dan ketahanan pangan tetap terjaga. 
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Mencermati kondisi ini, koordinasi yang baik sangatlah diperlukan. Evaluasi 

harga yang dilakukan dengan DKPKP per tiga bulan juga perlu lebih ditingkatkan tidak 

hanya diskusi mengenai pemenuhan kuantitas daging bersubsidi tapi juga masalah 

pergerakan harga daging. Acuan harga daging yang ditetapkan oleh swasta sebaiknya 

dihindarkan dan tetap mengacu pada harga pasar yang umum berlaku baik bagi daging 

impor maupun daging lokal. Penyamaan persepsi antara berbagai pihak yang terkait 

dalam program ketahanan pangan DKI Jakarta sangat penting agar tidak merugikan 

pihak-pihak tertentu.  

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh PD Dharma Jaya adalah dengan 

menyewakan properti dan aset sebagai tempat penyimpanan. Bisnis cold storage 

tampaknya menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi PD Dharma Jaya. 

Dengan kemampuan kapasitas 5000 ton untuk melayani wilayah Jakarta atau 800 ton 

per kecamatan, PD Dharma Jaya dapat memperoleh tambahan pendapatan yang cukup 

besar. Revitalisasi pengolahan limbah juga memungkinkan untuk dilakukan, namun 

saat ini masih terkendala adanya pengalihan aset dari BPPT di tahun 2019. Output 

pengolahan limbah saat ini sementara digunakan untuk kebutuhan RPH sendiri agar 

dapat menghemat listrik karena pemotongan dilakukan dengan semi mekanik. 

Dari sisi lingkungan eksternal, tampaknya masih terdapat pula ancaman yang 

perlu diwaspadai oleh PD Dharma Jaya. Adanya peningkatan Upah Minimum Provinsi 

DKI Jakarta sebesar 8.03% di tahun 2019 ini hingga menjadi Rp 3.9 juta juga dapat 

berdampak terhadap operasional PD Dharma Jaya. Selain itu, tingkat suku bunga Bank 

Indonesia juga diprediksikan meningkat diiringi dengan penurunan konsumsi rumah 

tangga.  Dampaknya biaya tenaga kerja akan mengalami peningkatan, biaya bunga juga 

akan meningkat, sehingga PD Dharma Jaya harus bisa lebih efisien lagi.  

Demikian pula dari aspek sosial dan demografi penduduk Jakarta, adanya 

peningkatan kesejahteraan penduduk akan berdampak menurunnya captive market PD 

Dharma Jaya untuk melayani kebutuhan daging bersubsidi. Oleh karena itu, PD 

Dharma Jaya perlu meningkatkan inovasi produk dan menyasar kalangan ekonomi 

menengah ke atas yang ada di Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta yang terdaftar sebagai 

penerima KJP saat ini sebanyak 1.160.203 orang dari total 10,37 miliar penduduk dan 

hanya 900.000 orang penduduk saja yang aktif menggunakan hak mereka sebagai 

penerima KJP. Namun, kebutuhan daging bersubsidi terus meningkat. Dalam hal ini, 
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monitoring penyaluran daging bersubsidi perlu lebih ditingkatkan oleh PD Dharma 

Jaya agar distribusi bisa lebih tepat sasaran. 

Dari aspek hukum, terdapat peluang baik bagi kelangsungan PD Dharma Jaya, 

di mana Brazil dan Mexico akan segera ikut serta meramaikan pasar supplier daging 

sapi sesuai denagn Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 of 2016 tentang 

Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari 

Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Dalam peraturan pemerintah 

ini, terjadi perubahan regulasi impor dari country-based menjadi zone-based. Hal ini 

terjadi sebagai akibat tuntutan Brazil kepada Indonesia melalui World Trade 

Organization (WTO) karena mengizinkan India untuk memasok daging kerbau. Segera 

masuknya Brazil pada akhir tahun 2019 ini akan makin mempermudah PD Dharma 

Jaya dalam memperoleh daging dengan harga murah karena tidak hanya tergantung 

pada Australia dan New Zealand saja. Namun, tetap perlu diwaspadai adanya 

ketergantungan terhadap impor daging akibat ketidakmampuan daging sapi lokal 

bersaing dalam hal harga. Kebijakan pemerintah pusat akan sangat menentukan dalam 

hal ini. Selain itu, adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 123 tahun 2018 

sebagai perubahan kedua atas Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2018 tentang 

Penyediaan Dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat 

Tertentu yang menambahkan buruh dan guru Non-PNS dan tenaga pengajar honorer 

sebagai penerima KJP, memberi peluang bagi PD Dharma Jaya untuk meningkatkan 

penjualannya. 

PASAR JAYA: UJUNG TOMBAK DISTRIBUSI PANGAN 

PENGELOLA PASAR  

Program Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta 

memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat guna menjangkau masyarakat luas dan 

menjamin tepat sasaran. Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini juga rutin menggelar 

program pangan murah guna mendukung terlaksananya ketahanan pangan di wilayah 

DKI Jakarta. Program pangan murah berupa berupa beras, daging ayam, daging sapi, 

telur ayam, ikan kembung dan susu UHT diperuntukkan bagi warga yang memiliki KJP 
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Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta. Selain meningkatkan ketahanan pangan, 

Pemprov DKI Jakarta juga bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. 

Salah satu infrastruktur pendukung pelaksanaan program ketahanan pangan 

yang bertindak sebagai ujung tombak distribusi pangan kepada masyarakat adalah 

Perumda Pasar Jaya (PDPJ) (Tim_Pasar-Jaya, 2019). Sebagaimana dikutip dari 

pernyataan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin, bahwa dalam tahun 

2020 mendatang, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya terus memperkuat 

distribusi pangan hingga mencakup 267 kelurahan di 44 kecamatan se-DKI Jakarta. 

Hingga saat ini, Perumda Pasar Jaya telah berhasil merealisasikan 63 gerai pangan. 

Keberadaan gerai pangan ini merupakan ujung tombak yang memberikan kemudahan 

akses bagi penerima bantuan pangan bersubsiditerutama akses pangan murah bagi para 

penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Gerai pangan ini merupakan bagian dari 

Kegiatan Strategis Daerah atau KSD mengenai pembangunan infrastruktur distribusi 

pangan. Dalam waktu mendatang, diharapkan masyarakat pemegang KJP tidak perlu 

lagi antri di pasar maupun RPTRA untuk mendapatkan pangan bersubsidi melainkan 

cukup mendatangi gerai pangan (nusakini.com). 

Menilik inovasi yang dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya sebagai bagian dari 

infrastruktrur ketahanan pangan DKI Jakarta, keterlibatan Perumda Pasar Jaya ini tidak 

terlepas dari perjalanan panjang perusahaan milik daerah ini. Berdasarkan tinjauan 

historis, Perumda Pasar Jayadidirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Ib.3/2/15/66 pada tanggal 24 Desember 1966 yang 

selanjutnya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri lewat Keputusan No. Ekbang 8/8/13-

305 tanggal 23 Desember 1967. Maksud awal didirikannya Perumda Pasar Jaya adalah 

sebagai upaya peningkatan efisiensi umum di bidang perpasaran di lingkungan Jawatan 

Perekonomian Rakyat DKI Jakarta, sehingga merupakan unit usaha yang mandiri dan 

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan juga menjadi 

sumber penghasilan riil bagi daerah. Selanjutnya, untuk meningkatkan status dan 

kedudukan hukum serta penyesuaian dengan perkembangan Ibukota Jakarta, maka 

Keputusan Gubernur tersebut ditingkatkan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1982 

tentang Perusahaan Daerah Pasar Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perda tersebut 

disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 511.231-181 tanggal 19 April 

1983 dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta No. 34 Tahun 1983 

Seri D No. 33. Dalam upaya peningkatan peranan Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah 
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yang lebih profesional serta mengantisipasi tuntutan perkembangan bisnis perpasaran 

di DKI Jakarta yang makin kompetitif dan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya, 

maka Pasar Jaya pada tanggal 30 Desember 1999, ditetapkan kembali dengan Peraturan 

Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi 

DKI Jakarta, yang telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 

35 Tahun 1999. (pasarjaya.co.id). 

Perumda Pasar Jaya merupakan perusahaan milik pemerintah Pemprov DKI 

Jakarta yang didirikan oleh Bapak Ali Sadikin dan bergerak di bidang properti 

khususnya pasar tradisional dan telah melayani warga sejak tahun 1966. Sejak tahun 

1992, Perumda Pasar Jaya mulai berperan serta dalam menjaga stabilitas harga pangan 

seperti membantu operasi beras dan operasi cabai bersama Bulog. Sejak tahun 2012, 

Perumda Pasar Jaya secara spesifik mulai membantu kegiatan distribusi pangan serta 

melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pada momen-monen tertentu 

misalnya pada saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri dan 

bulan Ramadan. Penyempurnaan landasan hukum PDPJ ini disebutkan dalam Perda 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran dan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya. Adapun yang menjadi dasar dibuatnya Perda ini 

adalah untuk mengimbangi perkembangan ekonomi dan persaingan global yang 

semakin tinggi. Melalui Perda ini, Perumda Pasar Jaya didorong untuk memperluas 

kegiatan usaha pada penguasaan kegiatan usaha tertentu yang berorientasi keuntungan 

dan pelayanan umum. Selain tetap menangani usaha pengelolaan pasar tradisional, 

pembinaan pedagang usaha kecil dan menengah dan membantu kelancaran transaksi 

perdagangan barang dan jasa pokok untuk wilayah DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya 

juga bisa melakukan diversifikasi usaha dengan memperluas kegiatan usaha di bidang 

retail barang dan jasa yang bersifat sekunder dan tersier. Perda ini juga memberi 

kewenangan kepada Perumda Pasar Jaya mengelola manajemen pasar berbasis tematik 

atau pasar tematik dan modern. Perumda Pasar Jaya juga mendapatkan keleluasaan 

untuk menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas 

dalam area pasar. Terkait dengan tugas menjaga ketersediaan bahan pokok serta 

menjaga stabilitas harga pasar, Perumda Pasar Jaya dapat bertindak langsung sebagai 

stabilisator harga di daerah bersama dengan badan/instansi terkait, baik instansi 

pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak di bidang pangan. Dari aspek 

permodalan, nilai penyertaan modal pemerintah yang awalnya hanya 15 juta saat ini 
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telah mencapai Rp 1 triliun dan sesuai Perda tersebut ditargetkan akan bertambah 

hingga Rp 5 triliun sampai dengan terpenuhi. Perumda Pasar Jaya juga mengajukan 

tambahan PMD sebesar Rp166,6 miliar , adapun anggaran sebesar Rp99,9 miliar 

nantinya akan digunakan untuk membangun JakGrosir di 6 wilayah yang ada di DKI 

Jakarta (pasarjaya.co.id). 

Saat ini Perumda Pasar Jaya mengelola 153 pasar yang tersebar di seluruh wilayah 

provinsi DKI Jakarta dengan tugas utamanya adalah (1) melaksanakan pelayanan 

umum dalam bidang pengelolaan area pasar, (2) membina pedagang pasar, dan 

(3)menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Sejalan dengan 

tugas utama ini, ada beberapa fungsi yang diemban oleh Perumda Pasar Jaya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar. 

2. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan kelengkapan area pasar. 

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar. 

4. Pengelolaan dan pengembangan area pasar. 

5. Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar. 

6. Bantuan terhadap stabilitas harga barang. 

7. Bantuan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa. 

8. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama, dan 

9. Pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar. 

Khusus mengenai pembinaan pedagang pasar, Perumda Pasar Jaya melakukan 

beberapa hal seperti: (1) memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam 

kemitraan dengan pihak lain, (2) memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada 

konsumen oleh pedagang, (3)memfasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

pedagang, (4) memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh 

tempat usaha yang baru hasil pembangunan, serta (5) memfasilitasi pemberian kredit 

bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan. Beberapa bentuk kegiatan yang 

dilakukan secara rutin oleh Perumda Pasar Jaya di antaranya, menyelenggarakan 

Festival Jakarta Great Sale (di 40 pasar tradisional di tahun 2017), melakukan kegiatan 

sembako on shelter (di 50 halte Transjakarta pada tahun 2017) serta melakukan 

renovasi pasar seperti Pasar Kebon Bawang, Pasar Pesanggrahan, serta 

menyelenggarakan kegiatan mudik bersama bekerjasama dengan perusahaan lain 

seperti dengan Telkomsem di tahun 2017. 
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Tugas dan fungsi pokok tersebut juga sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Visi 

yang diemban adalah “Menjadikan pasar tradisional dan modern sebagai sarana 

unggulan dalam penggerak perekonomian daerah Provinsi DKI Jakarta” dengan misi 

terkait yaitu “Menyediakan pasar tradisional dan modern yang bersih, nyaman, aman 

dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa  yang lengkap, 

segar, murah dan bersaing”. Perkembangan peran Perumda Pasar Jaya tidak terlepas 

pula dari perkembangan arti pasar itu sendiri. Jika awalnya pasar hanya merupakan 

tempat bertemunya penjual dan pembeli, maka kini arti pasar juga berkembangan 

menjadi suatu business entity di mana kenyaman dan kepuasan utama pelanggan 

menjadi tujuan utama. 

Salah satu tujuan Perumda Pasar Jaya meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD), telah dapat diwujudkan di mana saat ini Perumda Pasar Jaya menempati PAD 

terbesar ke-3 setelah PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk.dan Bank DKI dengan besaran 

aset yang berada di urutan ke-4. Dari 153 Pasar yang dimiliki, Pasar Jaya mengelola 

148 pasar dengan omset bisnis yang diperdagangkan lebih dari 150 triliun rupiah per 

tahun dengan 105.223 tempat usaha. Berdasarkan survey, pasar-pasar yang dikelola 

Pasar Jaya dikunjungi lebih dari 2 juta pengunjung setiap harinya, atau kurang lebih 

20% dari penduduk DKI Jakarta. Sebaran lokasi pasar yang dikelola oleh Perumda 

Pasar Jaya ini dapat disajikan pada gambar berikut, di mana terdapat 3 Unit Pasar Besar 

yaitu UPB Induk Kramat Jati, UPB Mayestik, dan UPB Tanah Abang serta 14 Area 

layanan yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dari 153 pasar ini di dalamnya 

termasuk pasar tematik (non sayur-mayur) dan pasar tradisional murni. 
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Gambar 29. Peta Area Pasar di Wilayah DKI Jakarta 
Sumber: Perumda Pasar Jaya (2019) 

 

BUMD seperti halnya Perumda Pasar Jaya memiliki peran ganda yaitu 

menciptakan laba sebagai sebuah perusahaan sekaligus menjalankan tugas pelayanan 

publik dan mempercepat pembangunan daerah. Fungsi ganda yang dilakukan Perumda 

Pasar Jaya ini lebih besar ke arah pelayanan publik dan rendah dalam hal menjalankan 

misi sebagai korporasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut. Oleh karena itu, 

peran Perumda Pasar Jaya dalam melaksanakan program ketahanan pangan di wilayah 

DKI Jakarta sangat penting. 
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Gambar 30. Pemetaan Peran Ganda BUMD di Wilayah DKI Jakarta 
Sumber: Perumda Pasar Jaya (2019) 

 

Dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta, Perumda 

Pasar Jaya fokus pada pengendalian inflasi. Dari data tahun 2019, diketahui bahwa 

bobot inflasi Jakarta terhadap inflasi nasional adalah 20,16%, sedangkan bobot inflasi 

Jabodetabek saja adalah 35% terhadap inflasi nasional. Sumbangan inflasi Jabodetabek 

terhadap Pulau Jawa adalah sebesar 64%. Mengingat, pentingnya pengendalian inflasi 

ini, sejak tahun 2015, Perumda Pasar Jaya mulai aktif melakukan kolaborasi baik 

dengan Pemprov guna mengantisipasi kelangkaan suplai melalui operasi pasar serta 

kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya seperti Departemen Perdagangan, 

Departemen Pertanian, dan Bulog. Alur kegiatan dan koordinasi pangan bersubsidi 

yang melibatkan Perumda Pasar Jaya ini dapat dijelaskan pada gambar berikut.  
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Gambar 31. Alur Kegiatan dan koordinasi Pangan Bersubsidi 

Sumber: Perumda Pasar Jaya (2019) 
 

Pada gambar alur subsidi pangan murah, tampak bahwa inisiasi dan sosialisasi 

dimulai dari Dinas KPKP, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Dinas Pertamanan, 

Dinas Kebersihan dan Dinas PU. Selanjutnya, PT Food Station dan PD Dharma Jaya 

bertindak sebagai penyedia sementara Perumda Pasar Jaya dan Bank DKI sebagai 

penyalur. Usulan dan proses pencairan dana bagi peserta KJP, PHL/PPSU, Penghuni 

Rusun, dan pekerja perlu mendapatkan verifikasi dari DKPKP dan selanjutnya 

dicairkan oleh BPKAD. Proses pengambilan akan kembali melibatkan Perumda Pasar 

Jaya sebagai titik distribusi akhir. 

Guna kepentingan mendukung program ketahanan pangan Pemprov DKI 

Jakarta tersebut, di tahun 2015 Perumda Pasar Jaya juga mengajukan penambahan 

Penyertaan Modal Daerah (PMD). Di tahun yang sama, Perumda Pasar Jaya juga 

melakukan kerjasama Pemprov Lampung guna pemenuhan 9 kebutuhan bahan pokok. 

Bentuk kerjasama dengan daerah penyangga seperti yang dilakukan dengan Pemprov 

Lampung dan dinas terkait (Mitra Praja Utama) ini adalah untuk menjamin agar produk 

dari luar DKI Jakarta dapat masuk dengan baik. Perumda Pasar Jaya juga rutin 

melakukan kegiatan temu usaha sebagai bentuk kerjasama antara Gubernur DKI 

Jakarta, Gubernur Tangerang dan Gubernur Jawa Barat. Koordinasi dan kerjasama 

terpadu dengan BUMD lain yaitu PT Foodstation dan PD Dharma Jaya juga terus 

dilakukan agar hubungan antara hulu dan hilir dalam penyelenggaraan ketahanan 
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pangan dapat terjaga. Berkaitan dengan pengendalian inflasi, Perumda Pasar Jaya saat 

ini menggunakan 48 pasar sebagai titik pantau kenaikan harga (dari tadinya hanya 44 

pasar) yang hasilnya langsung pula dimonitor oleh Bank Indonesia. MoU dan sinergi 

dengan instansi lain seperti Bank DKI dan Dinas Kelautan juga rutin dilaksanakan 

dalam rangka program pangan bersubsidi KJP sehingga serapan KJP saat ini sudah bisa 

mencapai RP 380 miliar dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka Rp 

80 miliar. Angka ini ditargetkan bisa meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 seiring 

dengan peruntukan dan perluasan pelaksanaan KJP di Pemprov DKI Jakarta. 

Komitmen Pemprov DKI untuk menyediakan pangan murah bersubsidi ini 

perlu mendapat dukungan dari BUMD termasuk Perumda Pasar Jaya. Perumda Pasar 

Jaya sebagai garda terdepan distribusi pangan perlu melakukan perubahan terhadap 

distribution channel yang dimiliki. Tahun 2017 tercatat sebagai momen historis 

tersendiri bagi Perumda Pasar Jaya karena Perumda Pasar Jaya mulai merambah ke 

sektor trading guna mengoptimalkan peran yang ketiga yaitu fungsi pengendalian harga 

sekaligus menjadi kepanjangan tangan Pemprov DKI. Perumda Pasar Jaya sendiri telah 

mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada 2020 hingga mencapai Rp 

337 miliar. PMD tersebut salah satunya akan dialokasikan untuk penguatan infrastuktur 

distribusi pangan melalui pembentukan outlet-outlet penunjang jaringan distribusi.  

Pembentukan Jakgrosir dan Jakmart menjadi jawaban atas upaya peran aktif 

Perumda Pasar Jaya dalam menjaga harga bahan pokok dengan cara bertindak sebagai 

distributor utama para pedagang. Secara lengkap pola jaringan distribusi pangan yang 

dikembangkan oleh Perumda Pasar Jaya dapat dilihat pada gambar berikut. 

Pada gambar jaringan distribusi pangan tersebut tampak beberapa elemen utama 

jalur distribusi yang dikembangkan dan dikelola oleh Perumda Pasar Jaya. Elemen-

elemen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. JakGrosir 

JakGrosir dibentuk dengan menggunakan konsep kapal induk yang bertindak 

melayani kapal lainnya dalam hal ini pedagang pasar. Luas area JakGrosir lebih dari 

500m2 dengan menyediakan pangan murah, sembako, serta kebutuhan sehari-hari. 

Hingga 2019, telah ada dua JakGrosir yaitu di Pasar Induk Kramat Jati dan di Pulau 

Tidung (Kepulauan Seribu) dengan pelanggan berupa pedagang Pasar Jaya, 

penegang KJP dan penerima pangan murah sesuai dengan verifikasi Bank DKI. 

Target pendirian JakGrosir ada 6 buah dan baru terealisasi 2 buah. 
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Gambar 32. Pola Jaringan Distribusi Pangan Perumda Pasar Jaya 
Sumber: Perumda Pasar Jaya (2019) 

 
2. Mini DC 

Mini DC adalah turunan dari JakGrosir yang berkonsep grosir kecil dan ditujukan 

sebagai penyedia barang kebutuhan pedagang di pasar tematik. Mengusung konsep 

luasan antara 30-120 m2, Mini DC bertujuan menyediakan pangan murah, sembako 

dan kebutuhan sehari-hari. Adapun pelanggan yang dilayani juga merupakan 

pelanggan JakGrosir yaitu pedagang Pasar Jaya, penegang KJP dan penerima 

pangan murah sesuai dengan verifikasi Bank DKI. Hingga saat ini telah terdapat 5 

buah Mini DC yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Mini DC ditargetkan akan 

menjangkau 44 kecamatan dan 267 titik kelurahan yang ada di seluruh wilayah DKI 

Jakarta. 

3. JakMart 

Berbeda dengan JakGrosir dan Mini DC, JakMart mengusung konsep toko modern 

yang menyediakan produk kebutuhan sehari-hari termasuk pangan murah dan 

sembako. JakMart ditujukan untuk end-user yaitu masyarakat umum. Rata-rata luas 

JakMart adalah 30-120m2. 

4. Pap n Mam Store 

Pap & Mam Store merupakan konsep bisnis distribusi barang dagangan dari pusat 

perkulakan Jakgrosir untuk para pedagang kelontong yang sudah ada ataupun yang 

akan memulai usaha sendiri. Sejak diluncurkan pertama kali pada tanggal 21 Maret 
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2018, Gerai Pap and Mom Store mengusung konsep kolaborasi dan sinergi bersama 

masyarakat melalui Gerakan OKE OCE (saat ini PKT atau Program Kewirausahaan 

Terpadu) yang saat ini telah mencapai 26 gerai. Gerai Pap and Mam Store ini 

merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh PDPJ guna meningkatkan daya 

saing masyarakat di tengah maraknya ritel modern. Gerai Pap and Mom Store 

mengusung konsep kemitraan dengan persyaratan yang mudah bagi masyarakat 

yang berminat yaitu di antaranya: (1)Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan 

KTP Aktif, (2) menyediakan ruang usaha yang merupakan milik sendiri atau sewa 

dan berlokasi di DKI Jakarta, serta (3) menyiapkan permodalan mandiri dengan 

nilai minimum Rp 70 juta di luar biaya komoditi atau Rp 119 juta beserta komoditi. 

Adapun spesifikasi teknis yang diberikan oleh PDPJ seperti Sistem POS dan 

pengaturan stok, ketersediaan rak /gondola sebanyak 15-55 buah, papan nama 

toko,dress-up facade toko/spanduk, dengan jumlah produk 500-1000 macam. 

Dengan target penjualan per hari Rp 1-3 juta diharapkan investasi di Gerai Pap and 

Mam Store akan dapat mencapai BEP setelah 11 tahun. Adapun keuntungan 

menjalankan usaha Pap n Mam Store ini adalah adanya transformasi pengetahuan 

bisnis modern, harga yang kompetitif, serta risiko yang minimal. Keuntungan toko 

pun sepenuhnya akan menjadi hak milik investor karena tidak adanya franchise fee. 

Penggunaan aplikasi POS untuk pencatatan laporan keuangan juga dapat membantu 

kelangsungan usaha dalam jangka panjang. 

 

JakGrosir, Mini DC dan JakMart (kecuali Pap n Mam Store) merupakan 

kepanjangan tangan Pemprov DKI guna memenuhi kebutuhan pangan bersubsidi bagi 

masyarakat dan menyelenggarakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan pada 

dasarnya tidak hanya menyangkut pengendalian inflasi saja tetapi juga penyediaan 

akses yang terjangkau bagi masyarakat. Keberadaan gerai JakMart tersebut selain juga 

difungsikan untuk berjualan kebutuhan pokok, juga sebagai penyaluran pangan dari 

program pemerintah. Masyarakat pemegang KJP dimudahkan dengan tidak perlu lagi 

mengantri di depan kantor pengelola pasar. Untuk barang kebutuhan Jakmart, dipasok 

dari Jakgrosir di Pasar Induk Kramat Jati. Hal ini merupakan perwujudan suatu 

kesatuan utuh dari rantai distribusi yang dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya untuk 

mengendalikan inflasi dan mencegah permainan spekulan. Selain pasar, a Jakmart juga 

sedang digagas untuk dibuka di kantor pemerintahan, sehingga memudahkan karyawan 



STUDI KASUS KETAHANAN PANGAN DKI 63 

 

dan masyarakat sekitar mendapatkan layanan yang diberikan oleh Jakmart. Untuk 

menjangkau end-user, saat ini Jakmart telah tersedia di 5 kantor walikota sehingga 

memudahkan karyawan dan masyarakat sekitar mendapatkan layanan. Di sisi lain, Mini 

DC diarahkan pengembangannya ke kecamatan-kecamatan untuk bisa memberikan 

support langsung kepada hawker yang ada melalui PKT. Mini DC juga menyediakan 

saluran untuk penyaluran produk UMKM, namun, kegiatan ini perlu dikurasi terlebih 

dahulu melalui Dinas UMKM dengan harapan, semakin banyak Mini DC maka akan 

semakin mudah pula UMKM untuk menyalurkan barangnya.  

Adapun mengenai program Pap and Mam Store, merupakan suatu upaya untuk 

memotong mata rantai distribusi di mana masyarakat yang memiliki Pap n Mam Store 

juga dapat berbelanja langsung di JakGrosir dan Mini Dc dengan harga yang lebih 

kompetitif sehingga harga jual bisa lebih bersaing. Dengan konsep warung dengan 

manajemen yang modern, Pap n Mam Store diharapkan dapat menyediakan kebutuhan 

masyarakat dengan harga yang lebih murah. 

Berkaitan dengan penyaluran pangan murah sebagai perwujudan komitmen 

Pemprov DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya juga turut aktif berperan serta, misalnya 

pembukaan gerai pangan bersubsidi di Cakung, Jakarta Timur pada tanggal 26 Februari 

2019 lalu yang diperuntukkan bagi buruh pemegang KPJ dan siswa KJP. Gerai di 

Cakung ini merupakan gerai pangan bersubsidi pertama yang dibuka atas kerja sama 

Pemprov DKI dengan serikat pekerja, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

Logam Elektronik dan Mesin (LEM). Harga bahan pangan yang dijual di gerai Cakung 

jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran karena telah disubsidi 

pemerintah. Di sini harga daging sapi Rp 35.000 per kilogram (kg), daging kerbau Rp 

30.000 per kg, daging ayam Rp 8.000 per kg, telur ayam Rp 10.000 per 15 butir, beras 

Rp 30.000 per 5 kg, ikan kembung Rp 13.000 per kg, dan susu UHT Rp 30.000 per 

karton (24 pak) (kompas.com). Gerai Cakung ini merupakan jaringan distribusi ke-32 

Perumda Pasar Jaya yang telah tersebar di seluruh DKI Jakarta, baik berbentuk 

JakGrosir, Jakmart, Mini DC, Mitra Pap n Mam Store, dan berbagai gerai lainnya. 

INOVASI TANPA HENTI DISTRIBUSI PANGAN 

Perumda Pasar Jaya sebagai salah satu elemen penting dalam pelaksanaan 

program ketahanan pangan di wilayah Pemprov DKI, Jakarta dituntut pula untuk 

mampu mengembangkan diri dan terus berinovasi guna menyediakan dan menjamin 
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kelancaran distribusi barang dan jasa. Untuk dapat melaksanakan tugas ini, Perumda 

Pasar Jaya menerapkan dua sistem yaitu Sistem Kerjasama dan Sistem Perkulakan 

untuk berhubungan dengan hulu atau penyedia barang. Dengan menggunakan sistem 

pertama yaitu Sistem Kerjasama, Perumda Pasar Jaya melakukan berbagai aktifitas 

seperti Contract Farming, perdagangan antar daerah maupun impor. Lebih spesifik lagi 

dalam sistem ini, Perumda Pasar Jaya bekerja sama dan bersinergi dengan BUMD 

lainnya yaitu PT Food Station dan PD Dharma Jaya untuk barang-barang kebutuhan 

pokok seperti beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak. Penguasaan pasar 

tradisional strategis dari sistem ini adalah 30% yang selanjutnya disalurkan baik ke 

Mini DC dan ke para pedagang tradisional untuk tahap berikutnya menjangkau 

konsumen. Sistem berikutnya adalah Sistem Perkulakan dimana produsen langsung dan 

UMKM menjadi sumber utama penyuplai barang bagi Perumda Pasar Jaya,dalam hal 

ini adalah JakGrosir. Untuk barang-barang yang diproduksi oleh produsen luar non-

BUMD seperti Indomie, teh, kopi, dan lain-lain. Dari JakGrosir, barang-barang ini 

didistribusikan ke pedagang pasar tradisional dan untuk selanjutnya menjangkau 

konsumen. Sebagai pedoman harga, harga pesaing di pasar baik dari pemasok, 

pedagang besar, maupun pedagang retail. Rangkaian sistem distribusi pangan yang 

digunakan oleh Perumda Pasar Jaya ini selengkapnya dapat disajikan pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 33. Distribusi Pangan DKI Jakarta 
Sumber: Perumda Pasar Jaya (2019) 
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Dari sistem kerjasama dan perkulakan ini, tampaknya masih ada kesenjangan di 

mana disparitas harga yang diberikan oleh BUMD yang ada di hulu seperti PT Food 

Station masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan produsen langsung. Sebagai 

contoh adalah komoditas gula pasir, apabila Perumda Pasar Jaya mengambil dari 

produsen langsung akan bisa lebih efisien karena jalur distribusi lebih pendek. Kunci 

penting dari pelaksanaan jalur distribusi ini adalah sinergi dengan BUMD yang ada di 

hulu yaitu PT Food Station dan PD Dharma Jaya. Agar Perumda Pasar Jaya dapat 

memperoleh harga yang kompetitif dan sekaligus dapat menguntungkan konsumen, 

maka koordinasi dalam hal penentuan harga sangat diperlukan dan menjadi isu penting 

yang perlu diperhatikan dalam waktu mendatang. Perumda Pasar Jaya sangat 

dimungkinkan untuk mengambil sumber dari vendor namun terikat dengan perjanjian 

untuk pemenuhan pangan bersubsidi di mana harga dan keuntungan sudah dipatok dari 

awal. Pembagian margin antara BUMD hulu dan hilir tampaknya juga perlu lebih jauh 

didiskusikan karena bisnis tetaplah bisnis di luar fungsi sebagai penjaga ketahanan 

pangan. Bagi perusahaan yang berada di hilir seperti Perumda Pasar Jaya, mendapatkan 

harga yang kompetitif adalah hal yang penting. Untuk itu, peran Pemprov untuk bisa 

menjembatani kesenjangan ini serta mewujudkan sinergi di antara BUMD hulu dan 

hilir sangatlah penting. Evaluasi perjanjian KJP dan subsidi pangan murah antar BUMD 

wajib dilakukan untuk mengantisipasi perubahan bisnis. Pembenahan bisnis secara 

makro melalui penetapan peraturan-peraturan baru perlu dilakukan untuk dapat 

memperoleh kesepakatan angka subsidi yang sama. 

Data mengenai jumlah kebutuhan per hari, lokasi stok, tingkat ketergantungan, 

dan daerah pemasok untuk seluruh wilayah DKI Jakarta tampak pada gambar berikut. 

Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa PD Pasar Jaya memegang stok untuk 

komoditi-komoditi seperti sayur-mayur, cabe, bawang merah, bawang putih dan telur 

ayam. Tingkat ketergantungan terhadap pemasok juga sangat tinggi atau 100% untuk 

cabe, bawang merah, dan bawang putih. Oleh karena itu monitoring dan kerjasama 

dengan supplier penting untuk dilakukan guna menjamin tersedianya stok dan 

kelancaran distribusi. 
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Gambar 34. Kebutuhan Pangan DKI Jakarta 
Sumber: Perumda Pasar Jaya (2019) 

 
Selain tugas utama untuk menjamin ketahanan pangan dan stabilisasi harga, 

inovasi-inovasi strategis sangat perlu dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya agar dapat 

menjamin kelangsungan usaha. Salah satu bentuk inovasi yang menjanjikan bagi 

Perumda Pasar Jaya adalah dengan melakukan Mixed Used Development yaitu berupa 

revitalisasi pasar dengan membangun hunian yang menyatu dengan pasar tradisional. 

Salah satu proyek yang telah berjalan adalah revitalisasi Pasar Rumput dengan 

membangun bagian atas pasar menjadi tempat tinggal berupa rusun. Rusun mixed used 

dengan pasar rumput ini terdiri dari 3 tower yang terdiri dari 1.948 hunian 

direncanakan. Proyek ini akan menjadi role model pasar yang terintegrasi dengan 

rumah susun. Pasar juga diperkirakan akan makin ramai karena terdapat 1.948 kepala 

keluarga yang menjadi target penghuni rusun. Mengoptimalkan reformasi aset dapat 

menjadi celah inovasi bagi Perumda Pasar Jaya untuk bisa menarik semakin banyak 

investor dalam bekerja sama. Sertifikat juga disempurnakan menjadi HPI dan disertai 

dengan program DP 0% untuk rusun di atas pasar. 

Optimalisasi aset nampaknya memang perlu dilakukan oleh Perumda Pasar 

Jaya. Total aset saat ini berkisar di angka Rp 5 triliun yang keseluruhannya dimiliki 

oleh Pemprov DKI. Pendataan ulang dan revaluasi aset dapat menjadi wacana penting 

di masa mendatang untuk meningkatkan ukuran perusahaan. 
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Selain optimalisasi aset, kerjasama G2G juga telah dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya, 

seperti kunjungan yang dilakukan ke daerah-daerah pensuplai bahan pokok seperti 

Lampung dan Subang sebagai sumber beras dengan rencana kerjasama berupa contract 

farming, Magelang dengan produsen cabe, dan Brebes untuk bawang. Kerjasama ini 

penting untuk mencari peluang akses terhadap supplier dengan harga yang terbaik. 

Perumda Pasar Jaya juga menangkap peluang untuk lebih fokus ke bisnis ritel. 

Penambahan outlet merupakan inovasi segera yang harus dilakukan mengingat target 

yang meningkat 100% seiring dengan peningkatan revenue perusahaan. Outlet tidak 

hanya untuk wilayah DKI Jakarta saja tetapi juga sudah menjangkau ke Kepulauan 

Seribu. Pada tanggal 22 September 2019,  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah 

meresmikan JakGrosir di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Melalui peresmian 

JakGrosir ini, stabilitas harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan dan warga 

Kepulauan Seribu dapat mengakses pangan murah.  JakGrosir ini merupakan pasar 

perkulakan pertama yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu dan telah soft launching 

sejak tanggal 17 Agustus 2019 dan buka setiap hari pada pukul 07.30-17.00 WIB. 

Khusus untuk menjangkau Kepulauan Seribu, Perumda Pasar Jaya juga bekerja sama 

dengan Dishub DKI Jakarta untuk melakukan delivery barang-barang kebutuhan 

pokok. 

Selain pengembangan ritel berupa JakGrosir, Mini DC, JakMart dan Pap n Mam 

Store, peluang usaha lain yang terus dikembangkan oleh PD Pasar Jaya adalah 

pengadaan Cold Storage dan Controlled Atmosphere Storage (CAS) di beberapa lokasi 

pasar. Cold storage adalah ruangan penyimpanan produk segar seperti daging sapi, 

daging ayam, dan lainnya dengan kapasitas penampungan 8 hingga 10 ton di masing-

masing lokasi pasar. Suhu penyimpanan cold storage untuk frozen adalah -15 ℃– 20 

℃ dan 2 ℃ - 4℃untuk chilled. Lokasi cold storage yang dimiliki oleh Perumda Pasar 

Jaya saat ini ada di 16 pasar yaitu: Jakgrosir Pasar Induk Kramat Jati, Gudang Agro 

Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Koja Baru, Pasar Kramat Jati, Pasar Kebayoran Lama, 

Pasar Mayestik, Pasar Walang Baru, Pulau Tidung Kecil (Jakgrosir), Pasar Kedoya 

(Jakgrosir), Pasar Walang Baru (Jakgrosir), Pasar Cibubur, Pasar Senen Blok III, Pasar 

Johar Baru, Pasar Pademangan Barat, Pasar Kedoya, dan Pasar Pondok Labu. 

Sementara CAS adalah kombinasi antara teknologi pendingin (refrigerator) dengan 

teknologi pengkondisian udara guna mengontrol kadar kelembaban, gas, O2, CO2, N2, 
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dan Ethylene (C2H4). Secara umum CAS berfungsi menahan laju 

pematangan/pembusukan sehingga produk yang disimpan dalam keadaan ‘mati 

suri’.CAS secara teknis dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis produk 

holtikultura dengan pengaturan yang berbeda-beda, tetapi saat ini masih difokuskan 

pada Bawang Merah saja. Lokasi CAS saat ini ada di 3 pasar yaitu Pasar Induk Kramat 

Jati, Pasar Koja dan Pasar Kedoya dan akan ditambah lagi untuk wilayah Jakarta Pusat 

dan Jakarta Selatan. 

Usaha lain yang dimiliki oleh Perumda Pasar Jaya adalah pengelolaan informasi 

atau marketing communication berupa videotron, video wall dan totem-totem yang 

dapat digunakan untuk advertising produk. Dalam hal ini, Perumda Pasar Jaya juga 

bekerjasama dengan MacroAd dalam hal periklanan di media area publik. MacroAd 

bekerja sama dengan Perumda Pasar Jaya untuk penyediaan digital totem, video wall, 

dan wifi gratis di 13 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya dengan Pasar Mayestik 

sebagai pasar pertama yang mendapatkan fasilitas tersebut. MacroAd juga menjadi 

penghubung kerja sama Perumda Pasar Jaya dengan PT KAI dimana Perumda Pasar 

Jaya diberikan keleluasaan untuk memasang iklan gratis di 5 jurusan kereta dengan 

durasi 30 detik serta mendapatkan kompensasi pembayaran sebagai imbal balik 

keleluasaan bagi MacroAd untuk menempatkan iklannya di videowall, totem dan media 

lain yang dimiliki oleh Perumda Pasar Jaya di berbagai pasar. 

Kerjasama dengan instansi lain yang juga telah dilakukan serta menghasilkan 

inovasi adalah dengan Bank Indonesia berupa terciptanya aplikasi IPJ atau Informasi 

Pangan Jakarta. Aplikasi berbasis Androis dan iOS ini dapat digunakan untuk 

memantau pergerakan harga pangan khusus di wilayah DKI Jakarta. Ada 37 komoditi 

yang dapat dipantau melalui 48 pasar. Input harga komoditi dilakukan setiap hari pada 

pukul 07.00 sampai dengan 10.00 oleh pegawai Perumda Pasar Jaya yang ditugaskan 

sebagai tim enumerator, untuk kemudian direkap, dan diunggah oleh Bank Indonesia. 

Setiap minggunya, pada hari Kamis akan dilakukan rapat untuk membuat capacity 

building guna menjamin input data yang benar dan tepat waktu. Masyarakat dapat 

dengan mudah memantau harga pangan melalui aplikasi ini. Secara rutin tahunan 

pengendalian inflasi dapat ditingkatkan melalui kerjasama ini. Temuan dan kekurangan 

terhadap aplikasi ini juga menjadi input evaluasi untuk perbaikan. Selain dengan Bank 

Indonesia, Perumda Pasar Jaya juga bekerja sama dengan koperasi untuk melakukan 

kurasi terhadap UKT. Selanjutnya, Perumda Pasar Jaya juga melakukan koordinasi 
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rutin dengan Polda dan dengan Pemprov DKI Jakarta. Di Pemprov DKI, terdapat 

Sistem Informasi BUMD (SIBUMD) yang mengharuskan Perumda Pasar Jaya untuk 

menginput secara rutin per triwulan mengenai capaian kinerja. Melalui rapat-rapat rutin 

mingguan, bulanan, dan di luar mingguan koordinasi juga terus ditingkatkan untuk 

pencapaian sinergi. Pembahasan laporan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) tahunan 

juga termasuk pokok bahasan yang rutin didiskusikan selain juga program TPID 

mendatang (dalam bentuk roadmap hingga 2022). 

Dari aspek lingkungan, pada tanggal 25 Oktober 2019, Perumda Pasar Jaya juga 

melakukan penandatanganan MoU dengan  PT. Arsari Enviro Industri untuk 

pengelolaan sampah organik dalam pengembangan produksi protein hewani dan pupuk 

hayati berbasis biokonversi BSF (Black Soldier Fly).  Jenis limbah yang dapat diproses 

antara lain adalah sampah rumah tangga, sisa buah sayuran di pasar, limbah industri 

dan makanan, sisa kegiatan pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan dan limbah 

rumah potong. Produk yang dapat dihasilkan dari pengelohaan biokonversi antara lain 

pupuk cair organik, kompos organik dan maggot sebagai pakan ternak. Biokonvensi 

BSF ini antara lain dapat menghasilkan protein dan lemak, terdapat kandungan bio-

stimulant dari larva. Pupuk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan, dapat diproses 

lebih lanjut untuk bahan bio-industry dan maggot dapat dijadikan bio-fuel. Manfaatnya, 

selain mengurangi beban TPA Bantar Gebang, sampah juga dapat memiliki nilai 

ekonomis. Dengan adanya MoU ini menurutnya, diharapkan bisa menjadi solusi 

penanganan sampah yang ada di DKI Jakarta. Saat ini menurutnya Pasar Jaya sendiri 

saja bisa memproduksi sampah hingga 600 ton dalam sehari dari 153 lokasi pasar yang 

ada di Jakarta. Penanganan sampah akan dimulai dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta 

Timur, mengingat potensi sampah yang cukup besar hingga 80 ton sehari. Target 

mendatang, sebanyak 5000 ton sampah per hari untuk seluruh wilayah Jakarta akan 

dapat diolah dan mendatangkan pemasukan yang baik pula. 

Perumda Pasar Jaya juga memiliki beberapausaha non-pasar lainnya seperti 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Yayasan Tunas Jaya yang berada di Pasar 

Induk Kramat Jati. Sebelum diresmikan menjadi PAUD, lokasi ini tadinya hanya 

merupakan tempat penitipan anak (TPA). TPA telah beroperasi dari sejak tahun 1992. 

Lokasi PAUD tersebut berdiri di lahan seluas kurang lebih 300 m2 dengan 3 ruangan 

yaitu kelas Playgroup, Kelas A dan Kelas B. Selain itu, PAUD ini juga dilengkapi 

dengan ruangan indoor untuk area bermain, ruang guru, area sholat, dapur dan toilet. 
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Semua kegiatan dilakukan Senin-Jumat, mulai pukul 08.00-12.00 dengan 4orang 

tenaga pengajar dan dua orang pramu bakti. Dengan meningkatnya status menjadi 

PAUD, diharapkan kualitas pendidikan lebih terjamin. Keberadaan PAUD ini juga 

memberikan kemudahan bagi orang tua murid yang bekerja di pasar sebagai buruh 

angkut, buruh pengupas bawang, dan pekerja di lingkungan pasar. Pada waktu 

mendatang, PD Pasar Jaya akan membuat PAUD sejenis di beberapa lokasi pasar yang 

tersebar di lima wilayah Jakarta dengan mempertimbangkan kesediaan lahan, tenaga 

pengajar dan kesediaan orang tua murid. 

Perumda Pasar Jaya bekerjasama dengan pemprov DKI pada tanggal 29 April 

2019 dan telah membuka pasar buku JakBook berlokasi di lantai 3 Pasar Kenari, 

Salemba, Jakarta Pusat. Pasar buku ini merupakan pasar buku pertama di Jakarta yang 

didirikan untuk menyediakan buku-buku berharga yang murah alias terjangkau dan 

dikelola Perumda Pasar Jaya. Ada beberapa gerai toko buku yang menjual berbagai 

jenis buku dari buku pendidikan hingga fiksi. Dengan adanya JakBook, diharapkan 

Perumda Pasar Jaya dapat melaksanakan tata kelola atau industri perdagangan buku 

menjadi lebih baik. Buku-buku yang dijual di Jakbook, baik lokal atau impor, lebih 

murah 30 persen dibanding harga di toko buku lain. Pada waktu mendatang, Pemprov 

DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya berencana untuk menyiapkan JakBook di empat pasar 

lain yaitu di Pasar Perumnas Klender, Pasar Bukit Duri, Pasar Cilincing, dan Pasar 

Kedoya. 

Perumda Pasar Jaya juga bekerjasama dengan Persatuan Artis Film Indonesia 

(Parfi) 56 dalam pembangunan Bioskop Rakyat yang berada di Pasar Teluk Gong, 

Jakarta Utara. Bioskop rakyat bernama Indiskop ini telah diresmikan oleh Gubernur 

DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada tanggal 7 Oktober 2019. Indiskop menjadi program 

bioskop rakyat pertama yang dibangun Pemprov DKI Jakarta di dalam sebuah pasar. 

Bioskop ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan sarana akses menonton dan 

memperluas kesempatan menonton film bagi masyarakat kecil menengah. Selain itu, 

film Indonesia dapat makin diminati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Bagi para 

pemegang KJP, bioskop ini juga memberikan keuntungan di mana tiket dijual lebih 

murah dibandingkan dengan harga tiket bioskop pada umumnya yaitu Senin sampai 

dengan Jumat harga tiket dijual dengan harga Rp18.000,-, sedangkan untuk hari Sabtu 

dan Minggu tiket dijual dengan harga Rp25.000,.  Bioskop rakyat ini terdiri dari 2 

studio yang masing-masing memiliki 110 kursi penonton.Selain itu adanya bioskop 
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rakyat ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi untuk sektor ekonomi 

kreatif dan UKM melalui penyediaan tempat untuk berjualan bagi para UKM. Perumda 

Pasar Jaya sendiri menjadikan adanya pengembangan pasar seperti ini untuk 

meramaikan pasar-pasar tradisional dan wacana ke depan bioskop rakyat akan 

dikembangkan di pasar-pasar lainnya di seluruh wilayah Jakarta. 

Dari keseluruhan aktifitas yang dilakukan Perumda Pasar Jaya dalam menjamin 

kelancaran distribusi pangan terutama penyediaan pangan bersubsidi, tampak bahwa 

penguatan infrastruktur adalah hal yang penting. Penambahan jalur distribusi melalui 

pembukaan JakGrosir, JakMart, Mini DC dan Mitra Pap n Mam Store memerlukan 

dana yang tidak sedikit. Selain itu dari sisi supply, jaminan ketersediaan bahan dari 

pemasok dengan harga yang kompetitif juga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga. 

Di atas semua itu, koordinasi strategis antar Dinas, bagian dan BUMD juga menjadi 

titik penting pelaksanaan program Ketahanan Pangan di wilayah DKI Jakarta. 

PASAR, BAROMETER INFLASI, PENJAGA MEKANISME PASAR,& 
DIRIGEN KETAHANAN PANGAN DALAM SATU NAFAS 

Sebagai satu-satunya BUMD Pangan Pemprov DKI yang memiliki tugas utama 

menjaga ketahanan pangan dihilir, Pasar Jaya memiliki peran utama sebagai dirigen 

dalam menjamin tersedianya kebutuhan pangan yang cukup, berkualitas, dengan harga 

stabil bagi warga Jakarta.  

Pasar Jaya saat ini mengelola 152 pasar yang tersebar merata di seluruh Jakarta. 

Terdapat 148 pasar dengan 105.223 tempat usaha yang memiliki omset bisnis yang 

diperdagangkan di dalam pasar mencapai nilai lebih dari 150 triliun rupiah per tahun. 

Berdasarkan survey, pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya dikunjungi lebih dari 2 juta 

pengunjung setiap harinya, atau kurang lebih 20% dari penduduk DKI Jakarta. 

Pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya menyediakan semua jenis kebutuhan warga 

Jakarta, utamanya menyangkut kebutuhan pangan. Sebagaimana tujuan utama 

didirikannya Pasar Jaya Dalam Perda 3 tahun 2018 tentang Perumda Pasar Jaya, yang 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dengan mempunyai tujuan antara lain : 

 Membantu terciptanya ketahanan pangan 

 Berperan aktif dalam membantu tersedianya pasokan, stabilitas dan 

keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah 
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Beberapa unit pasar besar yang dikelola Pasar Jaya, antara lain: Pasar Cipulir, Pasar 

Glodok, Pasar HWI Lindeteves, Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Jatinegara, Pasar 

Kebayoran Lama, Pasar Kramat Jati, Pasar Minggu, Pasar Perumnas Klender, Pasar 

Senen Blok III & VI, Pasar Tanah Abang (A-F), Pasar Tanah Abang Blok G, Pasar dan 

Tomang Barat. 

Jangkauan layanan Pasar Jaya pada warga Jakarta masih ditambah lagi dengan 

pengembangan jaringan Jak Grosir, Jak Mart, Mini DC, dan Pap ‘n Mom Store. Untuk 

menjangkau Kepulauan Seribu, Pasar Jaya mendirikan Jak Grosir di Pulau Tidung dan 

bekerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pasokan kebutuhan warga 

di berbagai pulau di Kepulauan Seribu. 

Banyaknya pasar yang dikelola yang merata persebaranya, luasnya jaringan 

pemasaran, dan begitu banyaknya warga Jakarta yang memenuhi kebutuhannya dengan 

belanja di Pasar Jaya, tak pelak membuat fluktuasi harga berbagai jenis barang yang 

diperdagangkan di Pasar Jaya menjadi barometer inflasi di Jakarta.  

Sebagai upaya lanjut menjadi barometer inflasi Jakarta, Pasar Jaya membuat 

Pusat Informasi Harga Pangan Stabil (PIHPS) yang menampilkan informasi harga 

komoditas yang diperdagangkan di pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya. Informasi ini 

dapat diakses detik per detik di http://pasarjaya.co.id/pihps, sehingga, baik konsumen 

maupun pedagang, dapat mengakses informasi perkembangan harga-harga komoditas 

di Jakarta. Hal ini akan membuat harga komoditas menjadi transparan sehingga dapat 

menghindarkan disparitas, spekulasi, dan inflasi yang tidak terkendali. 

Lebih lanjut sebagai barometer inflasi, Pasar Jaya juga harus menjaga 

mekanisme pasar agar pasar persaingan sempurna terjamin, sehingga warga Jakarta 

tetap mendapatkan komoditas dengan kualitas dan harga terbaik tanpa dirusak 

monopoIi maupun oligopoli segelintir pemasok.  

Disinilah profesionalisme Pasar Jaya menjaga mekanisme pasar diuji. Pasar 

Jaya memiliki fungsi sebagai hilir ketahanan pangan Jakarta, yang menyalurkan 

komoditas yang dipasok oleh Food Station dan Dharma Jaya, namun Pasar Jaya tetap 

perlu menjaga persaingan sempurna dengan pemasok-pemasok lain yang berdagang di 

Pasar Jaya, sehingga warga Jakarta memiliki banyak pilihan sesuai dengan preferensi 

harga dan kualitas yang diinginkannya.  
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MENJAGA INFLASI, MENGINSPIRASI NEGERI 

Sebagai Ibukota Indonesia, mewujudkan ketahanan pangan memang tidak 

mudah. Berbagai tantangan ada di dalamnya: pesatnya pertumbuhan penduduk, 

habisnya lahan pertanian, dan inflasi harga pangan yang menjadi barometer inflasi 

nasional. 

Namun Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala 

tantangan tersebut, Jakarta justru berhasil menjadi pengendali inflasi terbaik se-Jawa-

Bali. Hal ini ditasbihkan dengan penghargaan yang diberikan oleh Wapres Yusuf Kalla 

dalam Rakornas Pengendali Inflasi Tahun 2018 di Grand Sahid Jakarta yang diterima 

langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

 

 

Gambar  35. Penerimaan Penghargaan Pengendali Inflasi Terbaik 2019 

Tentu, bukan nilai penghargaannya yang terpenting. Namun yang terpenting 

justru nilai inspirasinya untuk negeri. Semoga daerah-daerah lain lebih terinspirasi 

untuk menjaga ketahanan pangan, karena komoditas panganlah kontributor terbesar 

inflasi. Jika kebutuhan pangan dapat terjaga ketersediaannya, kemudahan aksesnya, dah 

stabilitas harganya, maka inflasi akan terjaga. Inflasi yang terjaga ini sebenarnya 

hanyalah bonus ketahanan pangan yang capain utamanya adalah peningkatan sumber 

daya manusia  dengan tercukupinya asupan nutrisinya. 

Jakarta sudah mewujudkan, semoga seluruh daerah di Indonesia pun demikian. 

Terlebih di daerah-daerah yang masih luas lahan pertaniannya, bukan hanya ketahanan 
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pangan, lebih dari itu, semoga dapat membantu Indonesia mewujudkan kemandirian 

pangan.  

KJP : THE HELPER GET HELPS 

Rupanya bukan mitos orang-orang tua, nyatanya sudah sunatulloh, barang siapa 

beringan tangan membantu orang lain maka urusannya juga akan dimudahkan (the 

helper get helps). Begitu pulalah yang berlaku dengan kedaulatan pangan Pemprov DKI 

Jakarta. 

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, program ketahanan Pemprov DKI 

dimaksudkan untuk mewujudkan kebutuhan pangan dengan jumlah yang cukup, mudah 

didapat, harga terjangkau & stabil, serta kualitas terjamin. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, kemudian tanggung jawab dipikulkan pada tiga BUMD penjaga ketahanan 

pangan Jakarta: Food Station, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya. 

Pada perjalanannya, mewujudkan ketahanan pangan bukan sekedar menjamin 

tersedianya bahan pangan, namun juga harus dipikirkan semua lapisan ekonomi 

masyarakat dapat menjangkaunya. Maka lahirlah program subsidi pangan murah yang 

disalurkan melalui: KJP yang kemudian disempurnakan menjadi Kartu Jakarta Pintar 

(KJP Plus) di era Gubernur Anies Baswedan, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia 

Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan 

Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, 

serta penghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta. 

Subsidi program pangan murah mencapai hingga Rp 1,078 triliun. Semua itu 

dilakukan untuk membantu warga Jakarta, agar semua lapisan ekonomi dapat sama-

sama mendapatkan pangan yang cukup dan berkualitas. 

Keberadaan program bantuan itu ternyata mendapat balasan yang setimpal. 

Food Station, Dharma Jaya, & Pasar Jaya sebagai ujung tombak ketahanan pangan 

Jakarta mendapat balasan dengan makin maju dan berkembangnya bisnis ketiganya, 

seperti yang dituliskan di pembahasan-pembahasan sebelumnya.  

Pemprov DKI Jakarta yang telah menelurkan kebijakan dan menggelontorkan 

triliunan rupiah untuk program ketahananan pangan mendapat balasan sebagai 

pengendali inflasi terbaik se-Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan ekonominya justrru 

lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. 
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Gambar 36. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 
Sumber: BPS, 2019 (diolah) 

Pencapaian itu belum termasuk berbagai penghargaan yang diraih oleh Food Station, 

Dharma Jaya, Pasar Jaya, maupun Pemprov DKI Jakarta. 

Ini merupakan pelajaran berharga bagi seluruh pengelola pemerintahan 

dimanapun dan kapanpun: jangan pernah ragu-ragu untuk sungguh-sungguh dan ikhlas 

mencurahkan pikiran, merumuskan kebijakan, dan mengalokasikan anggaran untuk 

membantu mensejahterakan rakyat. Don’t hesitate, the helper will get helps! 
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A. Nama Lembar Kerja  :Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan DKI Jakarta  
Nama Peserta   : 

        Jabatan  : 

 

1. Topik: Membahas dasar kebijakan dan kendala ketahanan pangan DKI Jakarta. 

 

2. Pengantar Lembar Kerja 

 

Kebutuhan pangan merupakan salah satu problematika strategis. Kebutuhan 

pangan harus berhadapan dengan ancaman keterbatasan mengingat sumber daya 

pendukungnya juga sangat terbatas, terlebih di satu wilayah yang sudah lagi tidak 

memiliki lahan pertanian yang cukup untuk menghasilkan pangan untuk penduduknya. 

Untuk itulah kemudian muncul satu terminologi yang disebut dengan ketahanan pangan. 

Konsep ketahanan pangan (food security) mulai mengemuka saat terjadi krisis 

pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada 1971. International Conference of 

Nutrition pada 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, mendefinisikan 

ketahanan pangan yakni tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, 

baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan 

produktif. Artinya, setiap penduduk memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap 

pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif. Deklarasi Roma tentang Ketahanan 

Pangan Dunia (Rome Declaration on World Food Security) pada saat Pertemuan Puncak 

Pangan Dunia (World Food Summit) tanggal 13-17 November 1996, merumuskan 

ketahanan pangan sebagai: ‘Kondisi ketahanan pangan tercapai jika semua individu,  

pada setiap saat, memiliki akses secara fisik dan finansial untuk mendapatkan pangan 

yang cukup, aman, dan bergizi, sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat untuk 

dapat hidup sehat dan produktif’ 

Konsep ketahanan pangan (food security) berbeda dengan konsep kemandirian 



3  

pangan/swasembada pangan (food-self sufficiency). Dalam konsep kemandirian pangan, 

terdapat syarat kemampuan memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam 

wilayahnya sendiri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup 

sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 

3. Tujuan 

 

a. Memahami latar belakang penerapan kebijakan ketahanan pangan. 

 

b. Memahami kendala yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan. 

 

c. Memahami keefektifan pelaksanaan program ketahanan pangan. 

 

d. Melakukan evaluasi kebijakan termasuk keefektifan kebijakan ketahanan pangan 

 

4. Wacana Lembar Kerja 

Jakarta memiliki jumlah penduduk siang hari 15 juta jiwa dan penduduk malam 

10,27 juta jiwa dengan komposisi 72,96% pekerja formal dan 27,04% pekerja informal. 

Untuk memenuhi konsumsi bahan pokok, terutama beras, harus diperhitungkan 

ketersediaannya secara ideal. Bila dihitung konsumsi beras nasional rata-rata 98 kg per 

tahun, maka konsumsi beras penduduk DKI 10,27 jt dikalikan 98 kg/12 bulan adalah 

83.371 ton per bulan. 

Bila melihat kondisi geografis, Provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah 

sebesar 662,22 km2. Menurut data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian 

(DKPKP) DKI Jakarta tahun 2018, di DKI Jakarta masih terdapat sawah dengan luas 

571,17 hektare. Lokasinya tersebar di Jakarta Utara dengan luas 408 hektare (71,4 

persen), Jakarta Barat dengan luas 90,56 hektare (15,9 persen), dan Jakarta Timur dengan 
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luas 72,61 hektare (12,7 persen).Namun demikian, luas sawah tersebut hanya seluas 0.09 

persen luas daratan DKI Jakarta, dan hanya mampu mensuplai 1,30 persen kebutuhan 

beras di Jakarta. Lahan pertanian yang tidak luas dan kemampuan produksi yang terlalu 

kecil untuk kebutuhan Jakarta, menjadikan konsep ketahanan pangan memang lebih tepat 

diterapkan Pemprov DKI Jakarta dibanding konsep kemandirian pangan. Kondisi 

demografis dan geografis seperti inilah yang menjadi tantangan yang harus ditaklukan 

DKI Jakarta untuk mewujudkan ketahanan pangan tanpa sawah. 

Dengan melihat kondisi demografi dan geografi DKI, untuk menjalankan amanah 

UU tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, yakni : 

 Ketergantungan pangan hampir 95% pada daerah lain, 

 Pasokan beberapa komoditas tidak mencukupi akibat anomali cuaca dan 

keterbatasan produksi, 

 Banyak terdapat kendala implementasi kebijakan pengaturan (tata niaga) 

bahan pangan. 

Untuk menjamin ketahanan pangan, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Pemprov DKI baik dari sisi suplai maupun demand. Dari sisi demand, 

Pemda DKI melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Dinas KPKP) 

Provinsi DKI Jakarta mengucurkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun per tahun yang 

dialokasikan untuk subsidi bahan pangan, sehingga harga pangan menjadi lebih murah 

dan dapat dijangkau seluruh warga Jakarta, terutama yang tidak mampu. Target subsidi 

ini adalah pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu 

Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana 

dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, 

serta penghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta. 
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5. Alat dan Bahan Diskusi 

a. Flipchart dan kelengkapannya 

 

b. White Board 

 

c. LCD Projector 

 

d. Video, speaker 

 

e. Kasus/Lembar Kerja 

 

f. Post-it 

6. Pertanyaan 

a. Bagaimana penerapan kebijakan dalam ketahanan pangan DKI Jakarta? 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 
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b. Kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan  

ketahanan pangan? 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

c. Bagaimana keefektifan pelaksanaan kebijakan tersebut? 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 
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7. Kesimpulan 

 

Kesimpulan akan diuraikan dari hasil diskusi peserta. 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 
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B. Nama Lembar Kerja: BUMD Penopang Kedaulatan Pangan DKI Jakarta 

Nama Peserta : 

 

Jabatan : 

 

1. Topik: BUMD yang menopang tercapainya Kedaulatan Pangan DKI Jakarta 

 

2. Pengantar Lembar Kerja 

Dari sisi suplai, untuk menjaga ketahanan pangan, Pemprov DKI menunjuk tiga 

BUMD untuk mengelola program ketahanan pangan, mulai dari hulu hingga hilir. 

Menurut UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 331 Ayat 

(4) disebutkan bahwa tujuan Pendirian BUMD adalah untuk: 

a.  Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada 

umumnya; 

b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola 

perusahaan yang baik; 

c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

Dengan demikian, tujuan utama BUMD bukan semata memperoleh laba saja, 

tetapi mengembangkan perekonomian daerah dan menyediakan barang atau jasa. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 23 BUMD,  tiga diantaranya adalah BUMD 

yang bidang usahanya berkaitan dengan pangan dan mempunyai fungsi untuk turut 

mensukseskan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta. Ketiga BUMD tersebut yakni 

PT. Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya yang bergerak sebagai industri hulu 

dan PD Pasar Jaya yang bergerak sebagai industri hilir. 
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3. Tujuan 

a. Memahami strategi pencapaian ketahanan pangan Pemprov DKI Jakarta. 

b. Memahami pembagian peran BUMD dalam mewujudkan ketahanan pangan 

Pemprov DKI Jakarta. 

c. Memahami program BUMD untuk mewujudkan ketahanan pangan. 

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program. 

 

4. Wacana Lembar Kerja 

Food Station bertugas untuk : 1) membangun dan menyelenggarakan sentra 

perdagangan bahan kebutuhan pokok makanan, 2) mengadakan dan menyalurkan serta 

menjaga stabilitas suplai distribusi dan harga bahan pangan pokok, dan 3)melakukan 

pengelolaan perdagangan umum kebutuhan bahan pokok beras. 

PD Dharma Jaya bertugas untuk : 1) usaha pengembangan pembibitan, 

penggemukan dan penyediaan daging lokal berdasarkan klasifikasi potongan daging dan 

pengolahan turunannya, dan 2) pelayanan fasilitas dalam penyewaan fasilitas ternak dan 

turunannya, pemotongan dan distribusi. 

PD Pasar Jaya bertugas untuk : 1) melakukan pelayanan umum dalam bidang 

pengelolaan area pasar, 2) membina pedagang pasar, dan 3) Ikut membantu stabilitas 

harga salam kelancaran distribusi barang dan jasa dipasar. 
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5. Alat dan Bahan Diskusi 

a. Flipchart dan kelengkapannya 

 

b. White Board 

 

c. LCD Projector 

 

d. Video, speaker 

 

e. Kasus/Lembar Kerja 

 

f. Post-it 

 

6. Pertanyaan 

 

a. Bagaimana strategi dalam mencapai ketahanan pangan? 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 
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b. Bagaimana pembagian peran BUMD dalam mewujudkan ketahanan pangan? 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

c. Bagaimana pelaksanaan program BUMD dalam mewujudkan ketahanan pangan? 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 
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d. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program? 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

7. Kesimpulan 

 

Kesimpulan akan diuraikan dari hasil diskusi peserta. 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 
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C. Nama Lembar Kerja:Memangkas Suply Chain Untuk Mewujudkan Ketahanan 

Pangan 

Nama Peserta : 

Jabatan : 

 

 

1. Topik: Transformasi BUMD Hingga Memiliki Kemampuan Memangkas Suply 

Chain 

2. Pengantar Lembar Kerja 

Hingga 2015, bisnis Food Station (FS) hanya berkonsentrasi menyewakan kios. 

Pendapatannya sangat bergantung pada penyewaan properti yang dimiliki, dimana 96% 

pendapatannya diperoleh dari properti berupa 738 kios dan 104 gudang pada lahan seluas 

14 hektare. Sumber daya manusia dan organisasi tidak bagus, infrastruktur juga tidak 

bagus. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa fungsi menjaga ketahanan pangan tidak 

berjalan dengan baik, karena perusahaan hanya menyewakan lahan untuk pedagang 

beras, ketika harga beras naik, maka FS tidak punya kemampuan berbuat apa-apa. Ibarat 

permainan bola, FS hanya menyewakan lapangan bola, tetapi pemainnya orang lain, bola 

digiring kemanapun, si pemilik lapangan bola hanya bisa menonton dan berteriak-teriak. 

Ketika harga beras tinggi, FS tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menghimbau dan 

berteriak-teriak agar marginnya jangan terlalu tinggi, dst. 

3. Tujuan 

a. Memahami urgensi memangkas supply chain untuk mewujudkan ketahanan 

pangan. 

b. Memahami urgensi transformasi BUMD agar mampu memangkas supply chain 

secara efektif. 
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c. Memahami strategi memangkas supply chain. 

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program. 

4. Wacana Lembar Kerja 

Banyaknya pedagang yang berusaha memasok kebutuhan pangan Jakarta, 

membuat Pemprov DKI Jakarta cukup menyediakan marketplace dan membuat regulasi 

perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Jakarta. Peran itulah yang diambil 

Pemprov Jakarta pada tahun 1974 dengan mendirikan Pasar Induk Beras Cipinang, 

sehingga PT Food Station Tjipinang Jaya, yang dilahirkan bersamaan, sebagai pengelola 

Pasar Induk Beras Cipinang, pada awal berdirinya hanyalah sebagai pengelola market 

place dan mengatur para pedagang. 

Namun seiring berjalannya waktu, untuk mewujudkan ketahanan pangan di 

Jakarta, terlebih untuk mengendalikan inflasi, peran PT Food Station Tjipinang Jaya 

yang hanya menyediakan marketplace dan membuat regulasi untuk para pedagang 

tidaklah cukup. Dari evaluasi yang dilakukan, jika Pemprov DKI Jakarta hanya 

menyediakan marketplace, maka jumlah pasokan dan harga di pasar sepenuhnya 

dikendalikan pedagang. Meskipun begitu, banyaknya pedagang yang ada di pasar 

diharapkan mewujudkan pasar persaingan terbuka, sehingga tidak terjadi permainan 

harga dan pasokan. Namun ketidakstabilan harga dan pasokan di pasar seringkali terjadi 

di luar kendali para pedagang sendiri. 

Solusi dari persoalan tersebut adalah menguasai supply chain (rantai pasokan), 

agar Pemprov DKI mampu mengendalikan pasokan pangan, harga, dan inflasi di Jakarta. 

Pemprov Jakarta kemudian merumuskan kebijakan dan strategi untuk menguasai rantai 

pasokan ini melalui BUMD di bidang pangan yang dimilikinya, yakni: PT. Food Station 

Tjipinang Jaya, PD. Dharma Jaya, dan PD. Pasar Jaya. 
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5. Alat dan Bahan Diskusi 

a. Flipchart dan kelengkapannya 

b. White Board 

c. LCD Projector 

d. Video, speaker 

e. Kasus/Lembar Kerja 

f. Post-it 

6. Pertanyaan 

a. Apa urgensi memangkas supply chain dalam mewujudkan ketahanan pangan? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

b. Apa  urgensi  transformasi  BUMD  dalam  meningkat  kemampuan  memangkas 

supply chain secara efektif? 

.................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

c. Apa strategi untuk memangkas supply chain? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

d. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

7. Kesimpulan 

Kesimpulan akan diuraikan dari hasil diskusi peserta. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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D. Nama Lembar Kerja:Hubungan Ketahanan Pangan Dan Pengendalian Inflasi 

Nama Peserta : 

Jabatan : 

 

 

1. Topik: Urgensi Ketahanan Pangan Dalam Mengendalikan Inflasi 

 

2. Pengantar Lembar Kerja 

Dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta, 

Perumda Pasar Jaya fokus pada pengendalian inflasi. Dari data tahun 2019 diketahui 

bahwa bobot inlasi Jakarta terhadap inflasi nasional adalah 20,16%, sedangkan bobot 

inflasi Jabodetabek saja adalah 35% terhadap inflasi nasional. Sumbangan inflasi 

Jabodetabek terhadap Pulau Jawa adalah sebesar 64%. Mengingat, pentingnya 

pengendalian inflasi ini, sejak tahun 2015 Perumda Pasar Jaya mulai aktif melakukan 

kolaborasi baik dengan Pemprov guna mengantisipasi kelangkaan suplai melalui 

operasi pasar serta kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti: 

Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, dan Bulog. 

 

3. Tujuan 

a. Memahami hubungan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi 

b. Memahami urgensi ketahanan pangan dalam mengendalikan inflasi. 

c. Memahami peran BUMD dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus 

mengendalikan inflasi. 

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program. 
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4. Wacana Lembar Kerja 

Pasar Jaya saat ini mengelola 152 pasar yang tersebar merata di seluruh 

Jakarta. Jangkauan layanan Pasar Jaya pada warga Jakarta masih ditambah lagi 

dengan pengembangan jaringan Jak Grosir, Jak Mart, Mini DC, dan Pap ‘n Mom 

Store. Untuk menjangkau kepulauan seribu, Pasar Jaya mendirikan Jak Grosir di 

Pulau Tidung dan bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk melakukan pasokan 

kebutuhan warga di berbagai pulau di Kepulauan Seribu. 

Banyaknya pasar yang merata persebarannya, luasnya jaringan pemasaran, dan 

begitu banyaknya warga Jakarta yang memenuhi kebutuhannya dengan belanja di 

Pasar Jaya, tak pelak membuat fluktuasi harga berbagai jenis barang yang 

diperdagangkan di Pasar Jaya menjadi barometer inflasi di Jakarta. 

Sebagai upaya lanjut menjadi barometer inflasi Jakarta, Pasar Jaya membuat 

Pusat Informasi Harga Pangan Stabil (PIHPS) yang menampilkan informasi harga 

komoditas yang diperdagangkan di pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya yang dapat 

diakses detik per detik melalui http://pasarjaya.co.id/pihps. Dengan adanya informasi 

ini, konsumen dan pedagang dapat mengakses informasi perkembangan harga-harga 

komoditas di Jakarta. Hal ini akan membuat harga komoditas menjadi transparan 

sehingga dapat menghindarkan disparitas, spekulasi, dan inflasi yang tidak terkendali. 

Lebih lanjut, sebagai barometer inflasi, Pasar Jaya juga harus menjaga 

mekanisme pasar agar pasar persaingan sempurna terjamin, sehingga warga Jakarta 

tetap mendapatkan komoditas dengan kualitas dan harga terbaik tanpa dirusak 

monopoIi maupun oligopoli segelintir pemasok. 

Disinilah profesionalisme Pasar Jaya menjaga mekanisme pasar diuji. Pasar 

Jaya memang memiliki fungsi sebagai hilir ketahanan pangan Jakarta, yang 
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menyalurkan komoditas yang dipasok oleh Food Station dan Dharma Jaya, namun 

Pasar Jaya tetap perlu menjaga persaingan sempurna dengan pemasok-pemasok lain 

yang berdagang di Pasar Jaya. Dengan terjaganya persaingan, warga Jakarta memiliki 

banyak pilihan sesuai dengan preferensi harga dan kualitas yang diinginkannya. 

 

5. Alat dan Bahan Diskusi 

a. Flipchart dan kelengkapannya 

b. White Board 

c. LCD Projector 

d. Video, speaker 

e. Kasus/Lembar Kerja 

f. Post-it 
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6. Pertanyaan 

a. Bagaimana hubungan ketahanan pangan dengan pengendalian inflasi? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

b. Bagaimana urgensi ketahanan pangan dalam mengendalikan inflasi? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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c. Bagaimana peran BUMD dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus 

mengendalikan inflasi? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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d. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program? 
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............................................................................................................................... 
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7. Kesimpulan 

Kesimpulan akan diuraikan dari hasil diskusi peserta. 
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