PASAR MURAH DISPERINDAG SULTENG
MENJELANG HARI RAYA NYEPI

Palu, 26 Februari 2019 … Menjelang Perayaan Hari Nyepi tanggal 7 Maret 2019, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Kegiatan Pasar Murah ke dua di tahun 2019 bertempat di
Lapangan Sepak Bola Abadi Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang dilaksanakan selama 2
(dua) yaitu tanggal 26 s/d 27 Februari 2019.
Pasar Murah yang dibuka oleh Asisten II Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Ir.. Bunga
Elim Somba, M.Sc berlangsung hikmad dan meriah, dimana masyarakat sangat antusias hadir mulai dari pukul
08.00 WIB, dikarenakan harga barang yang dijual di bawah harga pasar dan toko-toko, sehingga membuat
masyarakat menyerbu untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Adapun barang-barang yang dijual berupa beras, gula pasir, telur ayam, minyak goreng, tepung terigu, tepung gula,
sirup marjan, mentega, susu, kopi, indomie,sabun mandi, kacang tanah serta barang-barang perabotan rumah
tangga.
“Saya mengharapkan kegiatan pasar murah ini, dapat berjalan dengan tertib dan lancar, sehingga masyarakat dapat
membeli barang-barang sesuai keperluannya” ungkap Dr. Ir.. Bunga Elim Somba, M.Sc. Beliau juga menegaskan
bahwa barang yang dibeli hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga masing-masing dan tidak untuk di jual
kembali. "Jangan ada masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini, belanja sebanyak mungkin dan selanjutnya
di jual lagi," ujarnya.
Kepala Disperindag Provinsi Sulteng, H. Moh. Arif Latjuba, disela-sela kegiatan, menyampaikan bahwa kegiatan
pasar murah merupakan program rutin tahunan yang disiapkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi
berbagai kebutuhan pokoknya terutama menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional, termasuk Tahun
Baru Imlek. Kegiatan pasar murah ini juga dimaksudkan untuk mendekatkan antara produsen dan konsumen
(melalui pelaku usaha Distributor) sehingga proses distributor dapat lebih cepat dan efisien. Sebagai agenda rutin
tahunan pasar murah Dinas Perindag Sulteng di laksanakan hari ini adalah yang kedua.
Selanjutnya Moh. Arif Latjuba, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu penyelenggaraan kegiatan pasar murah tersebut, khususnya bagi Bulog Regional Sulteng, PT.
Perusahaan Pedagangan Indonesia, PT. Pertamina Cabang Palu, Asosiasi Hiswana Migas Palu, Bank Indonesia
PerwakilaN Sulawesi Tengah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulteng, Dinas Kelatan dan Perikanan Prov.
Sulteng , Transmart Carefoor Sis Aljufri dan semua pihak yang telah berpartispasi dalam kegiatan pasar murah ini
serta semua masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

