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P
ARA pedagang di 

Pasar Cikini, Jakarta 

Pusat, mengaku bisa 

berlega hati. Kekha-

watiran mereka terkait de-

ngan kenaikan harga barang 

menjelang Ramadan ternyata 

tidak terbukti. 

“Awal Ramadan, harga se-

jumlah kebutuhan pokok 

cenderung turun meskipun 

ada juga yang stabil. Meski 

harga bawang putih tinggi, 

tapi seperti komoditas lain, se-

perti ayam, cabai, dan bawang 

merah harganya cenderung 

turun 10%-40% dari sebelum-

nya,” ungkap Nur, pedagang, 

kemarin. 

Ia menyebutkan harga 

bawang merah dari sebelum-

nya Rp50 ribu turun menjadi 

Rp40 ribu per kilogram (kg), 

bawang putih dari Rp80 ribu 

menjadi Rp65 ribu dan cabai 

Rp40 ribu menjadi Rp35 ribu 

per kg. “Penurunan terjadi 

karena jumlah pasokan sudah 

pulih jika dibandingkan de-

ngan pekan sebelumnya yang 

berkurang cukup banyak. 

Para pemasok menyatakan 

pengiriman tidak lagi terken-

dala,” tandas Nur. 

Selain mengalami penu-

runan, sejumlah komoditas 

masih bertahan dengan har-

ga lama, di antaranya telur, 

minyak  goreng, daging,  dan 

beras. “Telur Rp25 ribu dan 

daging  sapi Rp120 ribu per 

kg,” ujar Sutrisno, pedagang 

lain. 

Terkait dengan masih ting-

ginya harga bawang putih, PT 

Food Station Tjipinang Jaya, 

badan usaha milik daerah 

Pemprov DKI Jakarta mengaku 

belum bisa melakukan impor. 

“Ada rencana mengimpor 20 

ribu ton bawang putih. Peru-

sahaan belum bisa mengim-

por karena belum mengan-

tongi izin dari Kementerian 

Pertanian dan Kementerian 

Perdagangan,” ungkap Kepala 

Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan, dan Pertanian DKI 

Darjamuni.

Harga bawang putih di Pa-

sar Induk Kramat Jati saat ini 

mencapai Rp48 ribu per kg. 

Harga itu menjadi Rp65 ribu 

di tingkat pengecer atau pa-

sar kecil. 

Darjamuni berharap jika 

impor sudah datang, pihaknya 

bisa menggelar bazar pangan 

murah. “Stok bawang putih 

akan dikonsentrasikan untuk 

pasar murah.” 

Pasar murah

Untuk membantu daya 

beli warga, sejumlah daerah  

di Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi meng-

gelar pasar murah. PT Food 

Station Tjipinang Jaya, misal-

nya, menggelar kegiatan itu 

sejak 29 April hingga 28 Juni. 

“Setiap hari ada tiga lokasi 

pasar murah di kelurahan. 

Lokasinya bisa di RPTRA atau 

tempat lain yang mudah di-

jangkau warga,” ungkap Di-

rektur Utama PT Food Station, 

Arief Prasetyo Adi. 

Di Kota Depok, pasar murah 

dilakukan dengan mengedar-

kan 235 lembar kupon untuk 

setiap kecamatan. Kupon 

dibagikan khusus bagi warga 

dengan pendapatan kecil. 

“Kami pastikan harga di pa-

sar murah lebih rendah dari 

harga di pasar tradisional dan 

modern. Pasar murah akan 

digelar di lima kecamatan,” 

janji Kepala Dinas Perda-

gangan dan Industri Kania 

Purwati. 

Wali Kota Depok Idris Abdul 

Shomad memastikan paket 

sembako murah yang dijual 

sudah disesuaikan dengan 

kemampuan warga miskin. 

“Ini juga strategi menjaga 

kestabilan harga.” 

Setali tiga uang, tingginya 

harga kebutuhan pokok juga 

ditanggulangi Pemerintah 

Kota Tangerang dengan meng-

gelar pasar murah. “Dalam 

waktu dekat, operasi pasar 

akan digelar di sejumlah 

lokasi,” janji Wali Kota Arief 

R Wismansyah.

Setelah melihat langsung 

ke sejumlah pasar, akhir pe-

kan lalu, Arief menyatakan 

tingginya harga kebutuhan 

pokok terjadi secara berantai 

dari petani. “Yang penting, pa-

sokan dan stoknya terjaga se-

hingga tidak terjadi lonjakan 

kenaikan harga. Saya minta 

aparatur terus memantau 

kondisi pasar sehingga kita 

bisa menjaga agar stabilitas 

harga tetap terjaga,” tandas-

nya. (KG/SM/Ant/J-3)

Sonder bawang putih, harga di pasar tradisional masih 
terjaga. Sebagian besar stabil, tapi ada juga yang turun.  

 Pasar Tenang 
di Awal Ramadan

g

ANTARA/RISKY ANDRIANTO

MI/BARY FATHAHILAH

 GUDANG SEMBAKO TERBAKAR: Petugas pemadam 

kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar 

gudang sembako di kawasan Aren Jaya, Bekasi, Jawa Barat, 

kemarin. Penyebab insiden kebakaran yang menghanguskan 

seluruh isi gudang dan bangunan tersebut masih dalam 

penyelidikan pihak berwenang.

 PKL SKYBRIDGE DISERBU PEMBELI: Pengunjung memilih busana muslim di jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge Tanah Abang, Jakarta, kemarin. 

Hari pertama puasa, kawasan Pasar Tanah Abang mulai diserbu warga yang hendak berbelanja memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran.

SEJAK 2018, pembangunan 

dua jembatan layang di Kota 

Bekasi terus dikebut. Kedua-

nya, yakni fl yover Cipendawa r

dan Rawapanjang diharapkan 

bisa memecahkan kebuntuan 

lalu lintas di Bantargebang dan 

Bekasi Timur. 

Saat itu, dengan dana hibah 

dari Pemprov DKI Jakarta sebe-

sar Rp200 miliar, pekerjaan fase 

1 di kedua proyek selesai dilak-

sanakan. Tahun ini, pekerjaan 

fase 2 sudah dimulai. Namun, 

meski perusahaan pemenang 

lelang sudah bekerja , Pemkot 

Bekasi belum bisa tenang. 

Pasalnya, anggaran untuk men-

danai kedua proyek itu belum 

masuk ke kas daerah. 

“Kami masih menanti dana 

hibah dari Pemprov DKI Jakarta 

sebesar Rp423 miliar. Begitu 

dana itu masuk ke kas daerah, 

kami akan langsung memba-

yarkannya ke kontraktor,” janji 

Kepala Dinas Bina Marga dan 

Sumber Daya Air Kota Bekasi 

Arief Maulana, kemarin. 

Dana hibah 2019 yang dijan-

jikan sebesar Rp423 miliar di-

anggarkan untuk membangun 

flyover Cipendawa sebesar 

Rp286 miliar, fl yover Rawapan-r

jang Rp117 miliar, pembuatan 

saluran di bawah Tol Buaran 

Rp15 miliar, dan penerangan 

jalan umum Rp5 miliar. 

“Dari awal tahun kami su-

dah menggelar lelang dan 

menentukan pemenangnya. 

Pemenang juga sudah mulai 

mengerjakan kewajiban me-

reka,” ungkap Arief. 

Kepala Seksi Pengembangan 

Jalan dan Jembatan pada Dinas 

Bina Marga dan Sumber Daya 

Air Kota Bekasi Idi Susanto 

menambahkan, pengerjaan 

konstruksi jembatan memakan 

waktu tujuh hingga delapan 

bulan. Pada akhir 2019, kedua 

jembatan layang itu diharap-

kan sudah bisa dinikmati war-

ga. “Mudah-mudahan akhir  

tahun selesai. Awal 2020, jem-

batan layang sudah bisa ber-

fungsi optimal,” ungkap Idi.

Idi menjelaskan, kebutuhan 

dana untuk fl yover Cipendawa r

lebih besar karena konstruk-

sinya cukup panjang. Panjang 

jalan layang mencapai 700 

meter. Saat ini girder box baru x

terpasang sepanjang 150 me-

ter. Jembatan ini membentang 

di Jalan Raya Siliwangi hingga 

ke Jalan Raya Narogong meng-

arah ke Bantargebang. 

Sementara itu, pada fl yover

Rawapanjang, panjang badan 

jembatan mencapai 350 meter. 

Konstruksi ini menghubung-

kan Jalan Ahmad Yani dengan 

Jalan Siliwangi, Bekasi Timur. 

Selesainya jembatan ini akan 

membuat kendaraan dari ger-

bang Tol Bekasi Bekasi Barat, 

Pekayon menuju Bantargebang 

tidak menumpuk di simpang 

Rawapanjang lagi. Sampai ke-

marin, balok gelagar yang ter-

pasang mencapai 100 meter 

berada di atas badan Jalan 

Ahmad Yani. “Pekerjaan sisa 

seperti taman dan trotoar akan 

menggunakan dana APBD Kota 

Bekasi,” tandas Idi. (Gan/J-3) 

 BUKA puasa hari pertama, 

kemarin, dinikmati sejumlah 

pengguna kereta komuter tan-

pa masalah. Saat azan magrib 

berkumandang, di waktu yang 

sama, mereka bisa membuka 

botol minuman, takjil, bahkan 

makanan berat. 

“Kami memang mengizin kan 

warga makan dan minum di 

kereta saat jam berbuka puasa 

tiba. Ini merupakan bentuk 

toleransi PT KAI Commuterline 

Indonesia kepada pelanggan 

yang menjalankan ibadah 

puasa,” tutur Vice President 

Corporate Communication PT 

KCI Anne Purba, kemarin. 

Izin itu berlaku hingga 1 

jam setelah waktu berbuka. 

Petugas yang berjaga di dalam 

kereta rel listrik juga akan 

memberikan informasi ke-

pada penumpang, saat waktu 

berbuka tiba. “PT KCI meng-

imbau agar pengguna tetap 

menjaga ketertiban, kebersih-

an, dan kenyamanan KRL de-

ngan menghindari makanan 

yang berbau menyengat dan 

makanan berat. Kami minta 

warga juga menyimpan dan 

membuang sampah bekas 

makanan di stasiun tujuan,” 

lanjut Anne.

Kebijakan serupa juga di-

lakukan PT Trans-Jakarta. 

Penumpang yang berada di da-

lam bus, saat buka puasa tiba, 

tidak perlu menunggu hingga 

kendaraan berhenti di halte. 

Perusahaan tidak mene-

rapkan aturan khusus untuk 

makanan dan minuman yang 

harus dibawa warga saat buka 

puasa di dalam bus. “Penum-

pang boleh berbuka puasa 

di dalam bus,” tegas Kepala 

Humas PT Trans-Jakarta, Wi-

bowo Ari.

Kebijakan berbeda ditem-

puh PT Moda Raya Terpadu 

yang mengoperasikan MRT 

Ratangga. Perusahaan moda 

terbaru di Ibu Kota ini hanya 

mengizinkan penumpang 

memakan kurma dan minum 

air mineral di dalam kereta. 

“Penumpang yang berbuka 

selain kurma dan air mineral 

akan diturunkan di stasiun 

terdekat,” kata Sekretaris Pe-

rusahaan PT MRT Jakarta, 

Muhammad Kamaludin. 

Kebersihan menjadi alasan 

perusahaan. Bekas minum an 

selain air mineral sulit diber-

sihkan karena petugas keber-

sihan baru bekerja seusai jam 

operasional kereta. Sementara 

itu, kurma diizinkan karena 

sampahnya mudah dibawa. 

Di sisi lain, selama Ramadan, 

PT Angkasa Pura II menyiap-

kan takjil bagi penumpang 

pesawat di Bandara Soekar-

no- Hatta. “Setiap hari, kami 

menyiapkan 3.700 takjil,” 

ujar Chief Offi  cer in Charge, 

Achmad Zainun. 

Sementara itu, PT KCI juga 

membagikan takjil gratis di 

Stasiun Jakarta Kota, Juanda, 

Gondangdia, Cikini, Sudir-

man, dan Tanah Abang. (Put/

SM/J-3)

 Dua Proyek 
di Bekasi Tunggu
Dana Hibah DKI

 Leluasa Berbuka 
di Dalam Kereta

“Begitu dana itu 
masuk ke kas 
daerah, kami 
akan langsung 
membayarkannya 
ke kontraktor.” 
Arief Maulana

Kepala Dinas Bina Marga 
dan Sumber Daya Air

Izin berlaku 
hingga 1 jam 
setelah waktu 
berbuka. Petugas 
juga akan 
memberikan info 
ke penumpang 
saat waktu
berbuka tiba. 
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PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT HK METALS UTAMA Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT HK Metals Utama Tbk (“Perseroan”), 
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019 (“RUPST”) dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) akan diselenggarakan pada hari Senin,
tanggal 17 Juni 2019.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2019 sampai
dengan pukul 16.00 WIB (recording date).

Pemanggilan RUPS akan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional, pada laman (website) Perseroan, dan pada laman (website) Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2019. 

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara rapat rapat, apabila 
memenuhi persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 32/POJK.04/2014 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, antara
lain sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan iktikad baik dan mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

2. Usulan beserta alasan dan bahan usulan mata acara rapat harus diajukan secara tertulis
melalui surat tercatat kepada Direksi Perseroan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dikeluarkan, yaitu 
selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2019;

3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 07 Mei 2019
PT HK Metals Utama Tbk

Direksi Perseroan

PANGGILAN RUPS LB

PT. ALASKA DWIPA PERDANA (“Perseroan”)

Para Peﾏegaﾐg Sahaﾏ Perseroaﾐ deﾐgaﾐ iﾐi diuﾐdaﾐg uﾐtuk 
ﾏeﾐghadiri RUPS LB Perseroaﾐ yaﾐg akaﾐ diseleﾐggarakaﾐ pada:
Hari/Taﾐggal : Juﾏat, ヲ4 Mei ヲヰヱ9
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Aﾐggaraﾐ Dasar Perseroaﾐ daﾐ ageﾐda terkait laiﾐﾐya
Jakarta, 7 Mei ヲヰヱ9
Direksi Perseroan


