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KONTAK DPP APPSI
Dari Meja Ketua Umum
Salam APPSI,
Selamat datang di Newsletter Asosiasi Pedagang Pasar
Seluruh Indonesia Edisi Nomor IV untuk kegiatan organisasi kami di
bulan April 2016. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus APPSI mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan juga seluruh komisariat
pasar atas kerja keras dan kolaborasi bersama untuk kejayaan pedagang pasar di seluruh Indonesia.
Pada bulan April 2016 ini, banyak berita baik dari tercetusnya
kerja sama antara APPSI dan instansi-instansi juga asosiasi-asosiasi
yang tentunya peduli akan kesejahteraan pedagang pasar secara
keseluruhan. Implementasi program kolaborasi APPSI tentunya
sangat saya harapkan bisa segera terwujud. Saya juga turut berSandiaga S. Uno,
Ketua Umum DPP APPSI belasungkawa atas kabar duka dari terbakarnya Pasar Bendungan,
Yogyakarta. Saya sangat mengapresiasi gerak cepat dan tanggap dari
Periode 2015-2020
rekan-rekan DPW APPSI DIY yang sudah segara mengambil tindakan atas terjadinya kebakaran tersebut. Mari kita saling beriringan untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan pedagang pasar. Jayalah APPSI!
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UPDATE KEGIATAN APPSI
Pedagang Perlu Kepastian Harga dan Supply dalam Menjaga Ketahanan Pangan
Jakarta—Senin, 4 April 2016, Bank Indonesia melalui Departemen Riset Kebanksentralan
mengadakan diskusi mengenai model ketahanan
pangan untuk menjaga stabilitas harga. Pendekatan
yang digunakan adalah pengembangan integrasi informasi utama beberapa komoditas. Diskusi ini dihadiri
oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Bulog, DPUM, DKEM, dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
Salah satu penyumbang inflasi terbesar berasal dari volatile food, yaitu beras, bawang merah,
cabai merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur
Ilustrasi pedagang pasar
ayam ras. Permasalahan yang dihadapi meliputi
proses produksi, panen dan pasca panen, dan distribusi. Segmentasi area produksi sangat diperlukan
untuk mendekatkan akses distribusi dan rekayasa bibit untuk produksi dalam negeri juga sangat
penting mengingat beberapa perusahan pertanian luar negeri yang berada di Indonesia cukup
menguasai bidang ini.
Dari sisi pedagang pasar, APPSI melihat isu ketahanan pangan ini berkaitan dengan supply dan
demand yang perlu dijaga keseimbangannya. Pedagang membutuhkan kepastian harga dari
pemerintah maupun petani dan distributor. Kepastian besarnya supply dan kontinuitas dari pihak
produsen atau distributor sangatlah penting di kalangan pedagang. Hal ini yang belum bisa dijanjikan
oleh pemerintah maupun produsen dalam negeri. Akibatnya, pedagang lebih memilih barang komoditas hasil impor karena lebih menjanjikan keberlanjutan supply dan kepastian harga. (Sumber :
foto solopos, teks DRK-Bank Indonesia dan Sekretariat)

Jika berminat untuk beriklan, bisa menghubungi Sekretariat
DPP di sekretariat@pedagangpasar.org
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Kegiatan Dewan Pimpinan Wilayah

Pembahasan Persiapan Implementasi Program Groceria

Dokumentasi Acara Sambung Rasa DPW APPSI DIY

Yogyakarta—Senin, 4 April 2016 lalu, acara sambung rasa
yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang
Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta
dihadiri Ketua DPW APPSI DIY beserta Ketua Komisariat seKabupaten Bantul yang bertempat di Pasar Niten. Selain itu, acara
sambung rasa ini juga dihadiri oleh Komandan Koramil yang antusias
menanyakan masalah pengelolaan sampah yang baik di pasar
tradisional. Ketua Komisariat Pasar Imogiri, Bapak Darmanto, juga
hadir dalam acara tersebut untuk melaporkan penutupan toko
modern oleh APPSI Komisariat Pasar Imogiri.
Di tengah acara sambung rasa, juga diadakan penyerahan
mesin EDC kepada seluruh pasar untuk pembayaran listrik, telepon,
dan lainnya dari Bank Syariah Mandiri. DPW APPSI DIY juga bekerja
sama dengan forum CSR DIY dan telah mendapat bantuan berupa
mushola dan kantor lurah Pasar Klitikan di komplek Pasar Niten
yang diresmikan pada Senin, 04 April 2016. (Sumber : foto & teks
DPW APPSI DIY)
Jakarta—Selasa, 5 April 2016, pertemuan yang difasilitasi
oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) melalui Ketua Bidang Informasi dan Teknologi ini
dihadiri oleh pihak Groceria dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
APPSI DKI Jakarta. Pertemuan tersebut membahas progress implementasi program Groceria. Dengan koordniasi bersama Ketua DPW
DKI Jakarta, Direktur Utama Groceria Indonesia menjelaskan progress yang telah dilakukan di Pasar Cipete dan survei ke beberapa
lokasi di daerah Jakarta Selatan.

Pada implementasi program yang pertama, Groceria akan
membuat promosi offline untuk melihat ketertarikan pasar terhadap
program ini. Promosi offline ini tidak hanya dilakukan di Jakarta tetapi
juga di Surabaya. Hal ini akan dilakukan selama peningkatan sistem
aplikasi yang sedang dilakukan untuk menguatkan kestabilan aplikasi.
(Sumber : foto & teks Sekretariat)
Kunjungan DPP APPSI ke DPW APPSI Jawa Barat

Perwakilan DPP APPSI Bersama Ketua dan Sekretaris
DPW APPSI Jawa Barat

Bandung—Kamis, 7 April 2016, Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang diwakili oleh
Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang dan
Wakil Ketua Lembaga Organisasi, Kekaderan dan Keanggotaan bersilaturahmi ke Dewan Pimpinan Wilayah APPSI Jawa Barat. Dalam
kesempatan kali ini, selain bersilaturahmi juga dibahas beberapa poin
tentang kondisi pedagang pasar yang ada di Jawa Barat. (Sumber :
foto & teks Sekretariat)

Profil Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah Bulan Ini
Pandangan Ketua DPW APPSI
MERUBAH MIND SET PEDAGANG PASAR MENGHADAPI TANTANGAN

Ketua DPW APPSI Jawa Barat,
H. Dadang Suganda bersama
Gubernur Jawa Barat usai
membahas program GEMPITA
tahun ke 5, yaitu suatu program pemberdayaan pasar
rakyat.

DPW APPSI Jawa Barat, telah dan sedang terus berupaya untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan
pedagang pasar rakyat, termasuk di dalamnya pasar itu sendiri sebagai salah satu infra struktur ekonomi nasional. Mulai
dari tahun 2015, DPW APPSI Jawa Barat mencoba untuk menitik beratkan perjuangannya pada aspek perubahan mind set
pedagang, paralel dengan program revitalisasi pasarnya sendiri bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jawa Barat, yang telah 5 tahun melaksanakan program GEMPITA, yaitu sebuah program tentang pemberdayaan pasar
tradisional secara bertahap.
Dalam konteks mendorong perubahan mind set pedagang, DPW APPSI Jawa Barat telah dan sedang melakukan
pembinaan teknis langsung kepada para pedagang di wilayah Priangan, Bogor, dan selanjutnya Cirebon. Melalui program
ini diharapkan, revitalisasi pasar yang sedang terus berjalan dilakukan oleh pemerintah dapat diiringi dengan perbaikan
kondisi pedagang pasar. Dalam pelaksanaan bintek pedagang pasar tersebut, secara rutin DPW APPSI Jawa Barat menugaskan khusus Sekretaris DPW APPSI Jawa Barat, Sdr Ir. H. Nandang Sudrajat, MH guna menggarap program dimaksud
bersama – sama dengan Dinas Perindustrian & Perdagangan Jawa Barat, dibantu oleh Sdr. Tatang Mustofa, sebagai Wakil
Ketua yang membidangi Organisasi dan Pembinaan Anggota.

Jika berminat untuk beriklan, bisa menghubungi Sekretariat
DPP di sekretariat@pedagangpasar.org
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SURAT PEMBACA
Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional
Dr. Rizal E. Halim (Ketua Lembaga Litbang DPP APPSI)
Prof. Firmanzah, Ph.D
Pasar tradisional merupakan salah satu pranata sosial-budaya
bangsa sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Keterpurukan
pasar tradisional dari gempuran pasar-pasar modern merupakan salah
satu indikasi lemahnya berbagai perangkat kebijakan yang telah
didesain sedemikian rupa namun tidak diimplementasikan dalam
koridornya. Di sisi lain peran pelaku usaha lokal yang cenderung
untuk melakukan aliansi stratejik dengan para global retailer tanpa
memperhatikan kepentingan nasional.

Tim DRK Bank Indonesia Diskusi Bersama DPP APPSI

Jakarta—Selasa, 12 April 2016, kunjungan tim Departemen
Riset Kebanksentralan Bank Indonesia ke Kantor DPP APPSI
diterima dengan baik oleh Dewan Pimpinan Pusat APPSI. Pertemuan
ini merupakan tindak lanjut dari FGD mengenai model ketahanan
pangan yang diselenggarakan oleh tim DRK Bank Indonesia pada 4
April 2016 lalu yang juga dihadiri oleh DPP APPSI.
Pembahasan kali ini mengenai permasalahan yang ada di pasar
tradisional untuk menekan harga yang fluktuatif guna menciptakan
kestabilan harga serta menekan inflasi yang bersumber dari volatile
food. APPSI berpandangan bahwa kolaborasi antara APPSI, Bank
Indonesia, serta BULOG akan mampu memangkas rantai distribusi
yang terlalu panjang untuk sampai pada konsumen. Hal ini guna
memangkas tambahan biaya yang menyebabkan tingginya harga
komoditas. (Sumber : foto & teks Sekretariat)
Inisiasi Kerjasama APPSI dan PBMT
Jakarta—Rabu, 13 April 2016, diadakan pertemuan antara
Perhimpunan BMT (PBMT) Indonesia dengan Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Kantor DPP APPSI
untuk membahas rencana kerjasama dalam pelatihan pembukuan
kepada pedagang pasar. PBMT Indonesia telah melakukan banyak
pelatihan salah satunya adalah pelatihan untuk pedagang pasar.
Kerjasama antara APPSI dan PBMT Indonesia ini diharapkan
mampu membantu pedagang pasar baik pedagang itu sendiri maupun
keluarga pedagang untuk membuat pembukuan sederhana.
Pembukuan sederhana ini akan bermanfaat bagi pedagang dalam
mengakses sumber permodalan. Bersama PBMT, DPP APPSI juga
berinisiasi membuat sebuah Dompet Peduli Kebakaran Pasar Bendungan, Wates. (Sumber : foto & teks Sekretariat)

Upaya revitalisasi pasar tradisional ternyata tidak hanya
berhenti setelah dicairkannya stimulus untuk renovasi dan perbaikan
fisik pasar melalui Departemen Perdagangan dan Departemen
Koperasi dan UMKM. Persoalan mendasar dari semakin marjinalnya
pasar tradisional adalah tidak adanya upaya boosting kapabilitas dan
kapasitas pedagang di pasar yang tentunya dapat diinisiasi oleh
pemerintah. Persoalan mendasar lainnya yakni lemahnya sistem
pengelolaan pasar yang juga sebenarnya dapat diharapkan sebagai
inisiator perbaikan pasar.
Penjelasan logisnya bila berbicara dalam upaya revitalisasi
pasar, maka kita tidak akan mampu melepaskannya dengan upaya
memberikan pemahaman bagi pedagang di dalamnya tidak hanya
mengenai pentingnya kebersihan, kenyamanan, tetapi juga pengetahuan pengelolaan kios (store management dalam bahasa ritel
modern), strategi harga, rencana inventory, dan yang tak kalah
pentingnya adalah bagaimana mensinergikan pedagang untuk
membentuk pusat distribusi bersama.
Dari perspektif disiplin ilmu pemasaran atau disiplin ilmu
perilaku, penamaan selalu mendapat perhatian khusus dan menjadi
penting . Penamaan selalu dikaitkan dengan pesan apa yang ingin
disampaikan. Nama merupakan manifestasi identitas dan tidak hanya
ciri khas, tetapi juga termasuk nilai-nilai, visi, misi dan sebagainya.
Sehingga dari sudut pandang bahasa, pencitraan, psikologi dan dari
perspektif disiplin manajemen ritel, maka sudah saatnya untuk
merubah istilah ‘tradisional’ menjadi sesuatu yang berkonotasi lebih
positif dan menjadi spirit baru bagi upaya revitalisasi pasar (‘segar’
bukan lagi ‘tradisional’). Upaya merubah nomenklatur ini
diharapkan dapat menjadi langkah fundamental.

PARTNER KERJA
(Per 31 April 2016)

PARTNER MEDIA

Jika berminat menjadi Partner Media, bisa menghubungi Sekretariat DPP di
sekretariat@pedagangpasar.org

Jika berminat untuk beriklan, bisa menghubungi Sekretariat
DPP di sekretariat@pedagangpasar.org
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BI Bikin Pusat Informasi Harga Pangan Strategis

Ilustrasi pedagang pasar
DPP APPSI Diwakili oleh Sekretaris Jenderal dalam Dialog
Regional Daur Ulang Plastik Indonesia

Jakarta—Rabu, 20 April 2016, Asosiasi Pengusaha Daur
Ulang Plastik Indonesia mengadakan acara Dialog Regional Daur
Ulang Plastik Indonesia yang dihadiri oleh para pengusaha daur ulang
plastik, departemen pemerintahan, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh
Indonesia (APPSI), serta beberapa asosiasi dan tamu undangan
lainnya. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal DPP APPSI
menyampaikan pandangannya bahwa pengelolaan sampah yang baik
dan benar di pasar tradisional terbukti bisa dilakukan dengan bantuan
pemerintah juga kesadaran yang dibangun bersama oleh para
pedagang pasar. Salah satu pasar APPSI yang sudah berhasil
mengelola sampah dengan baik adalah Pasar Imogiri, Bantul,
Yogyakarta. (Sumber : foto & teks Sekretariat)

BERITA PASAR
Pasar Bendungan Wates Kulon Progo Ludes Terbakar,
400-an Pedagang ‘Menjerit’

Jakarta—Bank Indonesia (BI) telah membuat pusat informasi
harga pangan. Menurut Gubernur BI, Agus Martowardojo, pusat
informasi ini dibuat online dan menginformasikan harga maupun
pasokan komoditas pangan. "BI menginisiasi beberapa program
pengendalian inflasi, salah satunya menyediakan pusat pengendalian
harga pangan strategis, yang bisa jadi pusat informasi. Bukan hanya
mengetahui harga pangan, tapi juga informasi virtual bagi pemerintah,"
katanya ditemui di kantor BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin
(25/4/2016).
Agus menuturkan, informasi pangan tersebut dinamai PIHPS
(Pusat Informasi Harga Pangan Strategis). Media informasi ini akan
dipakai untuk meng-update informasi harga pangan, stok, hingga waktu
panen di seluruh provinsi. "Kita ingin coba secara nasional di 34
provinsi, agar kita punya sistem yang betul-betul terstandarisasi. Juga
betul-betul kualitas informasinya, sehingga nanti akan bisa untuk
koordinasi pemantauan harga," jelasnya. Mantan Menteri Keuangan ini
berujar, saat ini, baru satu provinsi yang sudah mengimplementasikan
PIHPS, yakni Jawa Tengah lewat PIHPS SiHati atau Sistem Informasi
Harga dan Produk Komoditi. (Sumber : foto & teks detik.com)

INFO KERJASAMA PROGRAM DPP dan DPW
(Per 31 April 2016)
Program Pelatihan
Pencatatan Transaksi
Keuangan
Kondisi Pasar Bendungan setelah kebakaran.

Kulon Progo—Pasar Bendungan, Wates, Kulon Progo, DIY
dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi dini hari sekitar pukul 03.00
WIB, Selasa (19/4/2016). Setidaknya ada sekitar 400-an pedagang
yang terkena dampak kebakaran tersebut. Para pedagang nantinya
akan dikumpulkan untuk rapat mencari solusi. Rencananya, untuk
sementara pedagang akan ditempatkan di belakang sekolah dasar
tidak jauh dari pasar Bendungan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Daerah Istimewa
Yogyakarta, GKR Pembayun, melihat langsung lokasi kebakaran pada
pukul 10.00 WIB. (Sumber : foto & teks detik.com & DPW APPSI DIY)

Program Belanja Online
Pasar Tradisional APPSI
Program
Edukasi APPSI (*)

DPW APPSI
Jawa TImur
DPW APPSI
DKI JAKARTA
DPW APPSI DIY

Untuk informasi mengenai program di atas bisa menghubungi DPP/DPW
terkait atau bisa menghubungi Sekretaris Jenderal di email
maulana.appsi@gmail.com atau sekretariat@pedagangpasar.org

Dari Meja Sekretaris Jenderal
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya kegaiatan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di bulan April 2016 ini.
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus APPSI atas kolaborasi dan sumbangsih tenaga serta pikiran demi terwujudnya kesejahteraan
pedagang pasar di seluruh Indonesia. Saya turut berbelasungkawa atar terbakarnya Pasar Bendungan, Yogyakarta. Apresiasi terbesar saya berikan kepada
DPW APPSI DIY atas kerja kerasnya membantu pedagang Pasar Bendungan. Tidak lama lagi, DPP APPSI akan memulai program kerja sama dengan Bank
Indonesia untuk memberikan pelatihan pencatatan transaksi keuangan untuk pedagang pasar. Pelatihan ini rencananya akan dimulai dari DPW APPSI Jawa
Timur, dan rencananya akan terimplementasi ke seluruh DPW APPSI di seluruh Indonesia. Mohon doa dan dukungan rekan-rekan Pengurus APPSI.
Salam APPSI.
M. Maulana, Sekretaris Jenderal DPP APPSI

Jika berminat untuk beriklan, bisa menghubungi Sekretariat
DPP di sekretariat@pedagangpasar.org

