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Urban Tani – Bazar Murah, Sayur dan Buah di Stasiun Velodrome
Dalam rangka meningkatkan sinergi LRT Jakarta dengan Pemerintah untuk mengenalkan hasil
pertanian dari petani lokal, LRT Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Pasar
Tani menggelar kegiatan bazar bertajuk “Urban Tani” di area retail Stasiun Velodrome. Acara ini
diadakan dari Jumat, 25 Oktober 2019 sampai dengan Minggu, 3 November 2019 dari pukul
06.00 WIB hingga 20.00 WIB. Di bazar ini masyarakat maupun pengguna LRT Jakarta dapat
membeli berbagai macam buah-buahan dan sayuran segar serta produk olahan lainnya dengan
harga murah dan kualitas prima. Tidak hanya murah, “Urban Tani” juga menghadirkan berbagai
produk unik hasil petani lokal, seperti contohnya buah Tin segar dan biji kopi nusantara yang
siap digiling on the spot atau sesaat setelah anda memilih jenis kopi kesukaan anda.
Selain kegiatan bazar, acara ini juga diisi dengan sesi diskusi bersama yang dapat diikuti oleh
masyarakat umum. Sesi diskusi bersama ini digelar pada akhir pekan oleh petani, contohnya
mengenai bagaimana caranya untuk menjadi wirausaha dengan membuat produk olahan dari
sayur-sayuran dan pelatihan budidaya hidroponik di Lahan Sempit.
Manager Humas LRT Jakarta, Melisa Suciati mengungkapkan bahwa LRT Jakarta berharap
melalui event Urban Tani ini dapat memberikan pilihan alternatif bagi masyarakat bahwa
aktivasi ruang publik dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dimana area retail
Stasiun Velodrome ini berpotensi utk meningkatkan ridership dan juga bisnis non-farebox bagi
LRT Jakarta. Kegiatan bazar ini juga dapat menjadi pengalaman baru bagi kami untuk
mempersiapkan rencana bisnis event kedepannya.
Berikut adalah Jadwal pelatihan gratis di LRT Jakarta:
Hari/Tanggal
Pukul
Sabtu, 26/10/2019

09.00-11.00

Materi Pelatihan

Menjadi wirausaha dengan membuat produk olahan dari
sayur-sayuran

Sabtu, 3/11/2019

09.00-11.00

Budidaya Hidroponik di Lahan Sempit

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Melisa Suciati Corporate Communication PT LRT Jakarta
+622122393050 ext. 2020, melisa.s@lrtjakarta.co.id
Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta

