Bio Farma Gelar Pasar Murah Ramadhan 1438 H
(16/6) PT Farma (Persero) melaksanakan kegiatan pasar murah, secara serentak di dua Kecamatan
yang merupakan ring 1 Bio Farma, yaitu Kecamatan Sukajadi kota Bandung, dan Kecamatan Cisarua
Kab Bandung Barat, pada tanggal 16 Juni 2017 di masing – masing kantor Kecamatan. Kegiatan ini
diselenggarakan dalam rangkaian acara kegiatan CSR Bio Farma untuk menyambut bulan suci
Ramadhan 1438 H. Kegiatan yang diperuntukan untuk warga yang kurang mampu dari kedua
Kecamatan tersebut, menjual kebutuhan pokok berupa 10 Kg beras, 2 liter minyak goreng dan 2 kg
gula pasir, seharga Rp25.000,- per paket.
Kepala Divisi CSR & PKBL Bio Farma, R Herry mengatakan, kegiatan pasar murah, diselenggarakan
untuk meringankan beban warga yang berada di ring 1 Bio Farma, untuk menyambut hari raya idul
fitri yang akan jatuh dalam beberapa hari mendatang, dan berkah ramadhan, bisa dirasakan oleh
seluruh lapirsa masyarakat, "Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bio Farma, dalam
menyambut bulan suci Ramadhan. Kami memberikan subsidi untukwarga di ring 1 Bio Farma,
melalui pembelian kebutuhan pokok berupa 10 kg beras, 2 liter minyak goreng dan 2 kg gula pasir
dengan harga Rp25.000,- per paket", Ujar Herry. Herry menambahkan hasil dari penjualan pasar
murah ini, akan disalurkan untuk masjid - masjid yang juga berada di wilayah Bio Farma, berupa
bantuan penyediaan Al Quran ataupun bantuan langsung lainnya.
Sementara itu Camat Sukajadi,Yudy mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih dengan
adanya kegiatan CSR berupa pasar murah dari Bio Farma, karena kegiatan ini membantu masyrakat
di Kecamatan Sukajadi yang kurang mampu, terutama untuk warga yang bekerja sebagai petugas
gorong - gorong, ditengah harga kebutuhan pokok yang melonjak menjelang lebaran, "Kami
mengucapkan terima kasih atas kegiatan
pasar murah ini, karena kegiatan ini membantu warga kami, untuk dapat memenuhi kebutuhan
pokok ditengah harga harga kebutuhan pokok naik, sementara daya beli mereka yang relatif
stagnan", Ujar Yudy.
Kegiatan Bulan Ramadhan Bio Farma Selain kegiatan pasar murah, Bio Farma juga
menyelenggarakan santunan untuk 100 marbot masjid dan 182 anak yatim, kegiatan sahur dan buka
puasa untuk 1000 jamaah di 10 hari terakhir Ramadhan dalam kegiatan itikaf di masjid An Nur Bio
Farma. Bio Farma juga mengelenggarakan kegiatan mudik gratis untuk 500 orang yang berada di
wilayah kota Bandung, Kab Bandung Barat dan masyarakat umum
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