Kapolda dan Walikota Medan
Sidak ke Pasar

Kapolda Sumut Irjen Pol. Agus (kiri)
didampingi Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin
(kedua kiri) meninjau situasi dan kondisi
harga bahan kebutuhan pokok di Pusat Pasar
Medan,
Selasa
(9/10).
(Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 9/10 (LintasMedan) – Kapolda Sumut Irjen Pol. Agus
Andrianto bersama Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin melakukan
inspeksi mendadak ke beberapa pasar dan pusat perbelanjaan
modern untuk memantau langsung stok dan harga sembilan bahan
kebutuhan pokok (sembako) di Medan, Selasa (9/10).
Turut serta dalam kegiatan itu, antara lain Kepala Perum Bulog
Divre Sumut Benhur Ngkaimi, Kapolrestabes Medan Kombes Pol
Dadang Hertanto, unsur Forkopimda Kota Medan, pimpinan Bank
Indonesia Perwakilan Sumut, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya
serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan.
“Kedatangan kita hari ini ke beberapa pasar untuk melihat
langsung stok dan harga barang di pasar,” kata Kapolda.

Hal itu, lanjutnya, untuk mengantisipasi agar jangan sampai
terjadi penyelewengan dan penyimpangan baik mengenai
ketersediaan maupun harga sembako.
Kapolda Sumut didampingi Walikota Medan Dzulmi Eldin saat
berdialog dengan para pedagang di Pusat Pasar menanyakan
situasi harga berbagai jenis komoditi, termasuk apakah ada
aksi premanisme maupun pengutipan liar.
Pada kesempatan itu, Kapolda didampingi Walikota Medan juga
mendengar keluhan beberapa perwakilan pedagang mengenai
kondisi bangunan pusat penjualan ikan yang kurang layak
sehingga semakin minim dikunjungi para pembeli.
Menurut Bilsan (43) yang juga Sekretaris Pedagang Pusat Pasar
Ikan Basah (PPIB) Pusar Pasar, kondisi itu terjadi karena
banyak pedagang ikan yang menggelar lapak di kawasan Jalan
Bulan.
Menyikapi keluhan para pedagang ikan tersebut, Kapolda minta
jajarannya segera melakukan penertiban.
“Untuk itulah kita turun hari ini guna mengetahui langsung apa
yang menjadi masalah maupun keluhan para pedagang,” ujarnya.
Sebelum meninggalkan Pusat Pasar Medan, Kapolda didampingi
Dirut PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya meninjau ke ‘Kedai
Kita’ milik pemerintah Kota Medan yang menyediakan bahan pokok
seperti beras gula dan lain-lain dengan harga relatif murah.
Kapolda berpesan agar Kedai Kita perlu lebih dipromosikan agar
keberadaannya dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Medan.
Dari Pusat Pasar, Kapolda dan rombongan melanjutkan peninjauan
ke Pasar Petisah dan Brastagi Super Market Jalan Imam Bonjol
Medan.
Selain mengecek harga bahan kebutuhan pokok, Kapolda Sumut dan
Walikota juga memeriksa batas kedaluarsa beragam produk
makanan dan minuman.

Dari hasil peninjauan yang dilakukan, harga bahan kebutuhan
pokok cenderung stabil, kecuali harga cabai merah dan cabai
rawit.
Harga cabai merah naik dari sekitar Rp34.000/kg menjadi ratarata Rp42.000/kg dan cabai rawit dari kisaran Rp30.000Rp33.000 per kg melonjak hingga Rp50.000/kg.
Sementara itu, Walikota Medan Dzulmi Eldin menyatakan siap
menindaklanjuti masalah kondisi fisik bangunan tempat
penjualan ikan.
Eldin juga mengingatkan kepada para pedagang agar tidak
menaikkan harga atau melakukan spekulasi yang akhirnya
berpotensi memicu harga sembako menjadi di atas normal.
“Kita mengingatkan kepada para pedagang maupun spekulan agar
tidak ada lagi yang ‘main api ‘ untuk bisa membuat kondisi
Kota Medan tidak aman dan nyaman menyusul terjadinya kenaikan
harga,” ujar dia.
Melalui OPD terkait, pihaknya akan terus berupaya melakukan
pengawasan agar harga-harga bahan kebutuhan pokok tetap
stabil. (LMC-04)

