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Editorial

i setiap pergantian tahun, ada kebiasaan di 
antara kita untuk membuat resolusi. Menurut 
tradisi resolusi merupakan, janji dari seseorang 
untuk melakukan tindakan perbaikan diri yang 
akan dimulai pada hari pertama di tahun baru. 

Pada dasarnya resolusi merupakan istilah yang sering 
digunakan sebagai bentuk komitmen yang dibuat oleh 
individu untuk membuat sebuah proyek, mengubah 
kebiasaan, mengubah gaya hidup, dan pencapaian-

pencapaian baru lainnya yang memanfaatkan momen tahun baru.
 Sebenarnya perubahan atau resolusi tidak harus menunggu tahun baru, 

kapan saja boleh dan itu sah-sah saja. Namun dalam memotivasi diri, momentum 
memang dibutuhkan. Tidak selalu momentum untuk memperbaiki diri ke arah 
yang lebih baik itu saat tahun baru. Banyak waktu yang dianggap spesial dapat 
digunakan sebagai momentum.

Media RNI kembali hadir. Bukan latah bila kemudian kami pun menetapkan 
diri untuk menjadi lebih baik lagi di tahun ini. Kami sadar jika tanpa motivasi 
kuat untuk memperbaiki diri, apa yang kami sajikan kepada pembaca sekalian 
akan dianggap membosankan, tidak menarik, tidak kreatif atau dinilai tidak layak 
menjadi media referensi.

Untuk menampilkan produk yang menarik sesuai dengan kebutuhan pembaca, 
perubahan merupakan proses yang harus dilalui dalam memperbaiki diri. Kami 
sadar masih banyak yang harus diperbaiki agar penyajian media ini menjadi lebih 
baik lagi. Potensi ke arah sana cukup besar dan kami yakin dengan semangat 
perubahan yang ada di diri kami, Media RNI, bisa menjadi media referensi bagi 
pembaca sekalian.

Di edisi ini, kami mencoba meniupkan semangat optimis. Meski kondisi 
ekonomi belum tentu lebih baik dari tahun lalu, tetapi di sektor pangan banyak 
pengamat dan pelaku di bisnis ini yang mengatakan 2021 akan menjadi tahun 
kebangkitan bagi kita semua.

Sejumlah indikator di paparkan, analisa yang mendukung prediksi itu pun 
dipaparkan. Didukung juga oleh data-data yang meyakinkan. Semua itu sejatinya 
masih menjadi kekuatan di atas kertas saja. Dibutuhkan semangat percaya diri dan 
optimistis yang tinggi, untuk mewujudkan prediksi tersebut. Itu sebabnya kami pun 
ingin mengatakan momentum pergantian tahun ini akan kami gunakan sebagai 
langkah pertama kami untuk memperbaiki diri. Selamat Tahun Baru 2021, Tahun 
ini harus lebih baik dari tahun–tahun sebelumnya. l

D
Resolusi MeMpeRbaiki DiRi
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Liputan utaMa 
Erick Thohir AngkAT DiruT

FooD STATion AriEF PrASETyo

ADi JADi DiruT PT rni

rni BErSAmA 
kEmEnTEriAn 
Bumn TErimA 
kunJungAn kErJA 
SPESiFik komiSi Vi 
DPr-ri

rni gAnDEng kEmEnTEriAn koPErASi DAn ukm 
unTuk mulAi SErAP hASil PETAni, PETErnAk DAn 
nElAyAn

DiruT PT rni (holDing), 
AriEF PrASETyo ADi

DiruT rni BErSAmA STAFSuS 
BPkm BAhAS 3 AgEnDA PEnTing

n Pastikan Ketersediaan Produk Pangan 
 di Pasar Ritel, RNI Jalin Kerjasama 
 dengan Aprindo hal 20
n PT Garam Raih Penghargaan
 Development Product hal 21
n PT Garam Raih Dua Penghargaan
 di Ajang Digital Marketing &
 Human Capital Award 2020 hal 22
n Holding BUMN Pangan Dibentuk, 
 Konsumsi Ikan Diprediksi Menanjak hal 23
n Perum Perindo Raih Penghargaan BUMN 
 Branding & Marketing Award 2020 hal 25
n PPI Gelar Groundbreaking Cabang dan 
 Gudang Yogyakarta hal 26
n Ungguli Hutama Karya, PPI Raih 
 Penghargaan Keterbukaan Informasi 
 Publik hal 28
n Produk BUMN Klaster Pangan Meriahkan 
 Bazar Hari Ritel Nasional hal 29
n Rayakan Hari Ikan Nasional, Perum 
 Perindo Hadirkan Edukasi Masyarakat 
 Budaya Makan Ikan hal 30
n Optimalkan Produktivitas dan Rantai 
 Pasok Peternak, Berdikari dan Tanijoy
 Jalin Kerjasama hal 31
n Berdikari Datangkan 16.000 Ekor 
 D-Line DOC GPS hal 32
n Jadi Bagian Holding BUMN Pangan, 
 PT SHS Siap Terjun ke Bisnis Hilir hal 33

n RNI Gandeng LPP Agro Nusantara Gelar 
 Pembahasan Indonesia Food and
 Agriculture Institute hal 12
n Dorong Pengembangan Hortikultura, 
 RNI bersama Kemenko Perekonomian
 Kunjungi Nudira Fresh Farm hal 13
n Direksi RNI Kunjungi MRB dan
 Nusindo Cabang Bandung hal 15
n Direksi RNI Kunjungi Pilot Project 
 Pengembangan Pangan Terintegrasi 
 di Sukamandi hal 18

Berita Holding

liputan KHusus

WaWancara

Kilas rajaWali

KepaK rajaWali

Penanggung Jawab: Direksi PT RNI (Persero) Pengarah: 
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Donny Ferdianto, Gunadi Yusuf, Iskandar Rambe, Andi Pradipto 
Arimuko, Pujiatun, Rizki Yudha Ramadhan, Intan Sherra Djohardi  
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Perusahaan RNI Group
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RNI Gandeng Kementerian Koperasi 
dan UKM untuk Mulai Serap Hasil 
Petani, Peternak dan Nelayan

Dirut RNI Bersama Stafsus BPKM 
Bahas 3 Agenda Penting

kIlas rajawalI

Ditemani Direktur Pengenda-
lian dan Pengembangan Usaha 
Febriyanto, Direktur Utama PT 
Rajawali Nusantara Indonesia 

(Persero) atau RNI Arief Prasetyo Adi 
menerima kunjungan Staff Khusus Ke-
pala Badan Koordinasi Penanaman Mo-
dal (BKPM) Eka Sastra di Kantor Pu-
sat PT RNI, Gedung Waskita Rajawali 
Tower, Kamis, 3 Desember 2020.

Dalam pertemuan tersebut RNI dan 
BKPM membahas 3 agenda antara lain, 
peningkatan investasi dalam industri 
pangan, investasi pabrik gula milik PT 
RNI di Jawa Barat dan yang terakhir pen-
jualan produk perikanan dari Perinus 
dan Perindo terkait pasar ekpor ke luar 
negeri. l

Bertempat di Rumah Dinas Men-
teri Koperasi dan UMKM di Jalan 
Denpasar Raya Blok C 3 Kav.No.01. 
Direktur Utama RNI, Arief Prasetyo 

Adi bersama Direktur Pengembangan dan 
Pengendalian Usaha RNI, Febriyanto serta 
Direktur Utama BGR Logistic, M. Kuncoro 
Wibowo  menghadiri pertemuan dengan 
Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas-
duki guna memperkuat kerjasama pember-
dayaan sektor usaha kecil menengah.

Dalam pertemuan itu juga membahas 
tentang Sinergi penguatan Sektor UMKM 
melalui distribusi produk pangan dan  Si-
nergi BUMN Klaster Pangan dengan Ke-
menterian Koperasi dan UKM RI. l
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Pisah sambut Direktur Utama PT RNI (Persero)

LiputanUtama

M
ENTERI BUMN Erick 
Thohir mengangkat 
Arief Prasetyo Adi 
Dirut Food Station se-

bagai Dirut PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (RNI) menggantikan Eko 
Taufik Wibowo yang sebelumnya 

menjadi Dirut PT RNI sejak 2 Janu-
ari 2020.

“Kemarin saya tarik Pak Arief 
dari Food Station ya, ini kami lihat 
karena Food Station yang ada di 
Jakarta luar biasa dan kami tarik 
beliau mau,” ujar Erick menjelas-

kan alasannya. 
Erick menilai rekam jejak Food 

Station sebagai BUMD Pangan 
Jakarta dibawah kepemimpinan 
Arief Prasetyo Adi sangat berhasil 
dalam menjaga ketahanan pangan 
Jakarta dan menginspirasi banyak 
daerah. 

“Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) DKI Jakarta sektor pa-
ngan sangat progres saat dinahko-
dai Arief,” ungkapnya.

Arief Prasetyo Adi dilantik 
melalui Surat Keputusan Men-
teri BUMN Nomor: SK- 365/
MBU/011/2020, Senin, 16 Novem-
ber 2020 melalui pelantikan se-
cara daring. 

Melalui penetapan tersebut 
Dewan Pakar Perpadi ini resmi 
menjadi Direktur Utama PT RNI 
terhitung sejak 16 November 
2020. 

Terkait pengangkatannya ter-
sebut, Arief Prasetyo Adi berteri-
makasih atas amanah besar yang 
diberikan. 

“Mohon doa dan dukungan 
dari seluruh pihak untuk dapat 
menjalankan tugas mulia klaster 
pangan ini dengan baik dan benar 
demi menuju ketahanan pangan 
dan selanjutnya kedaulatan pa-
ngan Indonesia,” ujar Arief. 

Secara khusus Arief juga sudah 
berpamitan kepada Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan dan selu-
ruh sahabat di jajaran Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, sesama Di-
reksi BUMD DKI dan teman-te-
man di DPRD DKI Jakarta serta 
team di Food Station yang hebat. 

“Tak lupa saya juga mengucap-

Erick Thohir Angkat Dirut 
Food Station Arief Prasetyo 
Adi Jadi Dirut PT RNI
Dinilai berhasil memimpin pT FooD sTaTion Tjipinang jaya sebagai 
bUmD pangan jakarTa, menTeri bUmn erick Thohir meneTapkan 
DirekTUr UTama FooD sTaTion arieF praseTyo aDi sebagai DirekTUr 
UTama pT rajawali nUsanTara inDonesia.
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Erick Thohir Angkat Dirut Food Station Arief Prasetyo Adi Jadi Dirut PT rni

Pisah sambut Direktur Utama PT RNI (Persero)

kan banyak terimakasih sekaligus 
berpamitan kepada Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan yang se-
lama ini sangat mendukung Food 
Station secara luar biasa. Demi-
kian juga dengan teman-teman 
di Organisasi Perangkat Daerah 
Pemprov DKI Jakarta dan DPRD 
DKI Jakarta,” tutur Arief. 

Kepada team yang ada di Food 
Station, Arief berpesan untuk te-
rus berjaya dan keep improving un-
tuk Food Station sebagai BUMD 
Pangan Jakarta.

Dari BUMD ke BUMN Pangan 
Sejatinya pengangkatan Arief 

Prasetyo Adi sebagai Direktur 
Utama PT RNI menjadi sebuah 
promosi buat sosok kelahiran Pa-
langkaraya, 27 November 1974 ini. 

Menjabat sebagai Direktur 
Utama PT Food Station Tjipinang 
Jaya yang dikukuhkan melalui 
RUPS LB tanggal 29 September 
2015, Arief sukses mengantarkan 
Food Station menjadi BUMD Pa-
ngan yang berprestasi sampai ke 
tingkat nasional. Tahun lalu ia 
sempat memberikan testimoni 
di sebuah acara Rakernas BUMD 
yang digelar Dirjen Bina Keuan-
gan Daerah Kementerian Dalam 
Negeri. Di acara tersebut ia mem-
berikan paparan mengenai best 
practise mengelola Food Station 
di hadapan Menteri Dalam Negeri 
Tjahjo Kumolo dan ratusan peja-
bat BUMD di berbagai daerah se 
Indonesia. 

Berbagai prestasi lain pun 
berhasil dihadirkan antara lain 
The Best CEO BUMD 2018, The 
Best CEO BUMD 2019 dari Top 
Business – Indonesia Business 
News – Asia Business Research 
Center, Top Executive Muslim 2019 
dari Ikatan Pengusaha Muslimah 
Indonesia (IPEMI), The Most Com-
mitted GRC Leader 2019, Jakarta 
Youth Award 2019 – Koalisi Masya-
rakat Sipil untuk Pemuda Jakarta.

Tahun 2020 mendapat peng-
hargaan TOP Leader on CSR 
Commitment 2020, The Best CEO 
BUMD 2020, CMO of The Year 

2020 dari MarkPlus, Inc. pada 
BUMD Jakarta Marketeers Award 
2020 dari Hermawan Kartajaya.

Selain penghargaan-penghar-
gaan di atas, membawa Food Sta-
tion mendapatkan ISO 9001 yang 
menjadi Pedoman Operasional 
untuk mendapatkan kualitas beras 
yang baik. Top Halal 2019 untuk 
Berbagai Produk Beras merek FS.

Di Tahun 2020 membawa Food 
Station mendapatkan TOP CSR 
Awards 2020 #Star 4, menjadi 
BUMD Terbaik 3 tahun berturut-
turut (TOP BUMD Aneka Usaha #5 
Star) dan TOP of the TOP BUMD 
2020 versi Majalah TOP Business. 
Mendapatkan penghargaan Best 
of the Best “BUMD” 2020, The Most 
Promising Company in Strategic 
Marketing (Gold), The Most Pro-

mising Company in Tactical (Gold) 
versi MarkPlus, Inc. dari Her-
mawan Kartajaya. Penghargaan 
Peduli UMKM dan Penghargaan 
Peduli Masyarakat pada Teropong 
CSR Award 2020. Piagam Peng-
hargaan Rekor Dunia MURI atas 
Rekor Perusahaan Dalam Ke-
masan Dengan Pengembangan 
dan Produk Tercepat dari Prof. 
DR. HC. KP. Jaya Suprana.

Aktif sebagai Wakil Ketua 
Dewan Penasehat Kadin DKI 
2019-2024, Food Station juga 
mendapatkan penghargaan dari 
Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia tahun 2019 dan 2020 
sebagai perusahaan yang mem-
bantu Pemerintah dalam stabili-
sasi baik pasokan maupun harga 
bahan pokok. l

Pamitan kepada Gubernur DKI Jakarta
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pemerintah akhirnya me-
ngetok palu pendirian 
Holding BUMN Pangan. 
Sebagai konsekuensi dari 

keputusan tersebut, dalam waktu 
dekat akan ada delapan BUMN 
Pangan yang bakal menjadi satu. 
Holding ini akan menangani dari 
hulu hingga hilir. 

Direktur Utama PT Rajawali 
Nusantara Indonesia (Persero) atau 
RNI, Arief Prasetyo Adi, mengata-
kan sedikitnya akan ada enam 
BUMN di sektor pangan yang akan 
di-merger menjadi tiga perusahaan, 
sebelum holding pangan terbentuk.

“Jadi yang merger itu ada tiga 
itu. jadi dari enam menjadi tiga,” 
ujar Arief

Arief mengatakan perusahaan 
yang dilebur adalah perusahaan 
yang memiliki lini bisnis sejenis, 
misalnya PT Perikanan Nusantara 
dengan Perum Perindo, PT Pertani 
(Persero) dengan PT Sang Hyang 
Seri (Persero), serta PT Bhanda 
Ghara Reksa (Persero) dan PT Per-
usahaan Perdagangan Indonesia 
(Persero). Singkatnya proses mer-
ger perlu dilakukan agar perusaha-
an-perusahaan di bawah Holding 
BUMN Pangan nantinya tidak sa-
ling bertabrakan bisnisnya.

Salah satu BUMN pangan yang 
akan menjadi bagian dari Holding 
pangan adalah PT SHS. BUMN 
tersebut selama ini bergerak da-
lam produksi benih pertanian, 
khususnya padi. Potensi aset PT 
SHS cukup besar, bukan hanya la-
han sawah yang cukup luas, tapi 
juga pabrik benihnya. Sayangnya 

Holding BUMN Pangan 
akan Bergerak Menyeluruh 
dari Hulu ke Hilir

Dirut PT RNI (Holding), Arief Prasetyo Adi

wawancara
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selama ini tidak terkelola dengan 
baik. Karena itu saya berharap, 
potensi aset PT SHS bisa diopti-
malkan. Salah satu yang sudah di-
lakukan adalah membuat demplot 
padi varietas IF 8 dan IF 16 beker-
jasama dengan akademisi.

Ke depan menurut Arief, PT 
SHS bukan hanya membuat benih 
padi, tapi juga memproduksi be-
ras. Sementara dalam pemasar-
annya, nantinya ada BUMN lain 
yang menjadi bagian Holding yang 
akan melakukannya.

“Jadi kita buat matrik. BUMN 
mana yang dibagian hulu, BUMN 
yang tugasnya mengurusi stok 
(gudang) dan yang bagian distri-
busi,” ungkapnya.

Untuk mengetahui lebih me-
ngenai persiapan dan tahapan 
pembentukan Holding BUMN 
Pangan tersebut, Media RNI be-
berapa waktu lalu berhasil me-
wawancarai Direktur Utama PT 
Rajawali Nusantara Indonesia 
(Persero) Arief Prasetyo Adi yang 
baru saja ditarik oleh Menteri 
BUMN Erick Thohir dari PT Food 
Station Tjipinang Jaya untuk me-
nahkodai Holding BUMN Pangan 
yang sedang disiapkan tersebut.

Berikut petikannya :
 

BUMN mana saja yang akan 
melebur dalam Holding BUMN 
Pangan?

Ada delapan BUMN yang bakal 
dilebur menjadi Holding BUMN 
Pangan dan PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (RNI) akan menjadi per-
usahaan inti. Sedangkan BUMN 
lain yang mempunyai bisnis sama 
kemungkinan akan dimerger. Jadi 
prosesnya akan ada enam BUMN 
di sektor pangan yang akan dimer-
ger menjadi tiga perusahaan, sebe-
lum holding pangan terbentuk.

 
Bagaimana kriteria peleburannya?

Perusahaan yang dilebur adalah 
perusahaan yang memiliki lini bis-
nis sejenis, misalnya PT Perikanan 
Nusantara dengan Perum Perindo, 
PT Pertani (Persero) dengan PT 
Sang Hyang Seri (Persero), serta 
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) 

dan PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero). Intinya poses 
merger tersebut perlu dilakukan 
agar perusahaan-perusahaan di 
bawah Holding BUMN Pangan 
nantinya tidak saling bertabrakan 
bisnisnya.

 
Deadline target pembentukan 
holdingnya kapan?

Proses merger perusahaan me-
rupakan salah satu tahapan yang 
perlu ditempuh sebelum Holding 
BUMN pangan rampung dan saya 
diberi target oleh Menteri BUMN 
Erick Thohir untuk merampung-
kan semua prosesnya pada Desem-
ber 2020, atau selambat-lambatnya 
di Januari 2021. Di samping pele-
buran perusahaan, proses lainnya 
adalah mengubah perusahaan yang 
berbentuk Perusahaan Umum 
menjadi Persero.

 
Tahapan peleburannya seperti 
apa?

Proses yang dilalui dalam mem-
bentuk holding ini antara lain ada-
lah bertemu dengan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara Kemen-
terian Keuangan, hingga rapat-ra-
pat bersama dengan para Direktur 
Utama BUMN pangan. Prinsipnya 
proses pembentukan holding mes-
ti sesuai dengan kaidah Good Cor-
porate Governance. Jadi tidak main 
merge begitu saja, harus ada yang 
disesuaikan dengan aturan. Kalau 
tidak nanti terjadi temuan. Jadi 
harus konsolidasi aset, keuangan 
dan seterusnya.

Manfaat dari pembentukan 
Holding BUMN Pangan seperti 
apa?

Semua proses itu sejatinya su-
dah dimulai sejak kepemimpinan 
direktur utama sebelumnya dan 
akan kita teruskan. Adapun man-
faat dari pembentukan holding ada-
lah menyederhanakan pelbagai hal 
yang sebelumnya rumit, serta men-
dukung ketahanan dan kedaulatan 
pangan. Nantinya, Holding BUMN 
Pangan ini akan bergerak menyelu-
ruh dari hulu ke hilir.

 
Bergerak dari hulu ke hilir ini 
maksudnya seperti apa?

Dari input di hulu, proses nanti 
ada produksi, pergudangan, dan 
distribusi. Terakhir bisa sampai re-
tail atau customer. Hal ini menjadi 
salah satu upaya pemerintah men-
jaga petani/peternak agar bisa me-
nikmati hasil lebih baik. Selain itu 
dalam upaya pemerintah mejaga 
stok pangan untuk ketahanan pa-
ngan nasional. 

 
Bagaimana respon pemangku 
kepentingan terhadap 
pembentukan Holding BUMN 
Pangan ini?

Alhamdulillah upaya kita ini 
mendapat dukungan pelaku 
usaha. Untuk produksi beras, kita 
mendapat dukungan dari Perpadi 
(Perhimpunan Pengusaha Peng-
gilingan Padi Indonesia, red) dan 
akademisi. Sinergi ABG yakni aka-
demisi, bisnis dan government itu 
harus kita kerjakan. l

wawancara
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lIputan khusus

pT rajawali nUsanTara inDonesia (persero) (rni) bersama 
kemenTerian bUmn, bersama sejUmlah bUmn menerima 
kUnjUngan kerja spesiFik komisi Vi Dpr-ri. kUnjUngan berTUjUan 
UnTUk memasTikan Upaya pemUlihan ekonomi berjalan sesUai 
Dengan apa yang Telah Direncanakan Dan progresnya DapaT 
Dirasakan oleh masyarakaT

pt Rajawali Nusantara In-
donesia (Persero) (RNI) ber-
sama Kementerian BUMN, 
PT Pos Indonesia (Persero), 

PT PAL Indonesia (Persero), PT 
Bio Farma (Persero) dan PT Sang 
Hyang Seri (Persero) menerima 
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 
VI DPR-RI masa persidangan II ta-
hun sidang 2020-2021 yang dipim-
pin oleh Anggota Komisi VI Drs. 
Mohammad Toha, S.Sos, M.Si, di 
Subang, (27/11). 

Turut hadir mewakili Kemen-
terian BUMN Asisten Deputi Bi-
dang Industri Telekomunikasi dan 
Farmasi Aditya Dhanwantara, dan 
Pengendali Fungsi Hubungan Ma-
syarakat Rudi Rusli. Adapun Ang-
gota DPR yang hadir antara lain 
Sonny T. Danaparamita, Sondang 
Tiar Debora Tampubolon (F-PDI 
Perjuangan), Singgih Januratmoko 
(F-Golkar), Nevi Zuairina (F-PKS), 
Abdul Hakim Bafagih (F-PAN) dan 
Elly Rachmat Yasin (F-PPP). 

Dalam kesempatan tersebut, 
Direktur SDM RNI J. Nanang Mar-
jianto menyampaikan paparan ter-
kait peran RNI dalam penguatan 
ekonomi Indonesia di tengah 

kondisi pandemi Covid-19 mela-
lui sektor pangan dengan menjaga 
ketersediaan dan keterjangkauan 
komoditas pangan dan sektor alat 
kesehatan melalui distribusi Alkes 
ke setiap Rumah Sakit Rujukan 
Pemerintah dan penyediaan pela-
yanan Rapid Test untuk masyara-
kat umum.

Anggota Komisi VI DPR RI Mo-

hammad Toha mengatakan, pe-
ran BUMN sangat penting dalam 
memperbaiki neraca perdagangan 
sebagai upaya pemulihan ekonomi 
nasional. Di tengah kondisi pan-
demi, BUMN menjadi ujung tom-
bak pemerintah khususnya dalam 
penyediaan dan pengembangan 
vaksin, serta dalam menjaga ke-
butuhan pangan.

Menurutnya kunjungan ini sa-
ngat penting untuk memastikan 
upaya pemulihan ekonomi ber-
jalan sesuai dengan apa yang te-
lah direncanakan dan progresnya 
dapat dirasakan oleh masyarakat. 
Selanjutnya, diharapkan BUMN 
dapat menindaklanjuti berbagai 
masukan dan saran yang telah di-
sampaikan oleh anggota Komisi VI. 

Politisi PKB ini mendorong 

RNI Bersama Kementerian BUMN 
Terima Kunjungan Kerja Spesifik 

Komisi VI DPR-RI

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) bersama Kementerian BUMN, 
bersama sejumlah BUMN menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR-RI.
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PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(Persero) yang merupakan Kepala 
Holding Pangan, untuk melakukan 
revitalisasi pabrik gula dan restruk-
turisasi organisasi dengan tujuan 
memperbaiki kinerja perusahaan 
guna memenuhi kebutuhan gula 
dalam negeri. 

“Lakukan revitalisasi pabrik 
gula dan restrukturisasi organisasi 
dengan tujuan memperbaiki ki-
nerja perusahaan guna memenuhi 
kebutuhan gula dalam negeri,” 
katanya.

Mengingat berdasarkan data 
yang diterima Komisi VI DPR dari 
PT RNI (Persero), produksi gula 
sampai akhir tahun 2020 diproyek-
sikan mencapai 238.485 ton atau 
terdapat mengalami penurunan 8 
persen dari tahun 2019 sebanyak 
260.390 ton. 

Toha berpendapat jika per-
baikan kinerja PT RNI sudah di-
lakukan dengan baik, khususnya 
pada peningkatan hasil produksi 
gula dalam negeri, diyakini impor 
gula di masa depan tidak akan ter-
jadi. 

“Impor gula dari luar negeri da-
pat kita tekan dengan perbaikan 
kinerja PT RNI,” tegasnya. 

Komitmen Bangun Pergulaan 
Nasional 

Direktur Utama PT Rajawali 
Nusantara Indonesia/RNI (Perse-
ro) Arief Prasetyo Adi menyatakan, 
pihaknya berkomitmen memba-
ngun pergulaan nasional. 

Selain merevitalisasi pabrik gula, 
perusahaan juga akan merangkul 
BUMN lain untuk menanam tebu.

“RNI holding sedang siapkan end 
to end untuk gula,” ujar Arief. 

Arief menambahkan, perusa-
haan telah merencanakan revita-
lisasi tujuh pabrik gula milik RNI.

“Dalam waktu dekat, kami juga 

akan bekerjasama dengan PTPN 
dan Perhutani untuk tanam tebu,” 
kata Arief.

Arief meminta dukungan selu-
ruh pemangku kepentingan, ke-
menterian, anggota dewan, serta 
pihak terkait untuk bahu mem-
bahu membangun pergulaan na-
sional.

“Untuk merah putih. Bila ini 
dikerjakan secara masif kita da-
pat menggerakan roda ekonomi 
nasional di bidang agro industri, 
khususnya yang selama ini perlu 
dilebih aktifkan kembali,” tandas 
Arief. l

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) bersama Kementerian BUMN, 
bersama sejumlah BUMN menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR-RI.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) bersama Kementerian BUMN, 
bersama sejumlah BUMN menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR-RI.

liputan Khusus
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KolaBorasi dengan Lem-
baga riset sangat penting 
dalam upaya meningkat-
kan kapasitas dan kapabi-

litas BUMN Pangan untuk me-
nujuketahanan dan kemandirian 
pangan nasional. Untuk itu, Rabu, 
18 November lalu, PT Rajawali Nu-
santara Indonesia (Persero) (RNI) 
bersama Lembaga Pendidikan 
Perkebunan (LPP) Agro Nusantara 
menggelar rapat pembahasan In-
donesia Food and Agriculture Ins-

titute, Rabu, 18 November 2020. 
Pembahasan yang dilakukan se-

cara daring tersebut diikuti oleh 
Direktur Utama Arief Prasetyo 
Adi, Direktur Pengembangan dan 
Pengendalian Usaha Febriyanto, 
Direktur Keuangan Pramusti In-
drascaryo, Direktur Manajemen 
Aset Endang Suraningsih, Direk-
tur SDM J. Nanang Marjianto, 
serta Tim LPP Agro Nusantara.

Rapat tersebut bertujuan untuk 
membahas dukungan dan optima-

lisasi lembaga riset dalam mening-
katkan kapasitas dan kapabilitas 
BUMN Pangan guna menuju ke-
tahanan dan kemandirian pangan 
nasional. 

“Dengan adanya dukungan ri-
set, diharapkan dapat mendorong 
dan mengakselerasi pengem-
bangan bisnis, baik yang dilaku-
kan secara mandiri oleh BUMN 
maupun melalui kerjasama,” ujar 
Arief.

Lembaga riset sendiri lanjut 
Arief dapat berperan dalam mem-
bantu perusahaan untuk menjaga 
daya saing serta membantu me-
nentukan arah masa depan bisnis 
yang dikelola perusahaan, selain 
itu, sebagai sumber pengetahuan 
dan solusi bagi perusahaan dalam 
setiap menghadapi perubahan.

Peran serta dan optimalisasi 
riset ini sejalan dengan upaya RNI 
untuk terus meningkatkan daya 
saing melalui inovasi dan pro-
duk-produk yang berkualitas. 

Sekedar informasi LPP Agro 
Nusantara adalah Pusat Pengem-
bangan SDM dan Manajemen 
Agribisnis dan merupakan per-
mulaan yang baik untuk memaju-
kan SDM di bidang perkebunan. 
BUMN Indonesia menghadapi 
sejumlah tantangan baik yang da-
tangnya dari pihak eksternal dan 
internal agar BUMN bisa berdaya 
saing maka dibutuhkan SDM yang 
berkualitas dan keberadaan LPP 
Agro Nusantara ini diharapkan 
akan menjadi wadah yang pas un-
tuk menciptakan SDM baru yang 
mumpuni. l

RNI Gandeng LPP Agro 
Nusantara Gelar Pembahasan 
Indonesia Food and 
Agriculture Institute
pT rajawali nUsanTara inDonesia (persero) menggelar rapaT 
bersama lembaga penDiDikan perkebUnan (lpp) agro nUsanTara. 
rapaT Digelar UnTUk membahas agenDa inDonesia FooD anD 
agricUlTUre insTiTUTe.

kepak rajawalI
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DireKtur Utama PT Rajawali 
Nusantara Indonesia/RNI 
(Persero) Arief Prasetyo Adi 
mengunjungi pusat komo-

ditas hortikultura Nudira Farm, 
Bandung, pada Sabtu (21/11/2020). 

Kunjungan bersama petinggi Ka-
din dan pejabat Kementerian ini 
bertujuan untuk memperkaya 
knowledge hortikultura. 

“Kunjungan dengan Kemenko 
Perekonomian, Kadin, Direksi 

RNI, Pertani dan PPI ini untuk 
pengayaan knowledge Hortikul-
tura team Pangan BUMN,” ujar 
Arief, Sabtu (21/11/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan 
dengan penerapan protokol Co-
vid-19 yang ketat tersebut, hadiri 
oleh Direktur Utama RNI Arief 
Prasetyo Adi, Direktur Pengem-
bangan dan Pengendalian Usaha 
RNI Febriyanto, Direktur Mana-
jemen Aset RNI Endang Suraning-
sih, Dirjen Hortikultura Kemen-
terian Pertanian Freddy, Asisten 
Deputi Bidang Industri Pangan 
dan Pupuk Kementerian BUMN 
Imam Paryanto, Asisten Deputi 

Dorong Pengembangan 
Hortikultura, RNI bersama 
Kemenko Perekonomian 
Kunjungi Nudira Fresh Farm
jajaran Direksi pT rajawali nUsanTara inDonesia (persero) 
menghaDiri DiskUsi Dan kUnjUngan lapangan ke nUsanTara 
manDiri sejahTera (nUDira) Farm, sabTU, 21 noVember 2020, 
Di banDUng. kUnjUngan bersama peTinggi kaDin Dan pejabaT 
kemenTerian ini berTUjUan UnTUk memperkaya knowleDge 
horTikUlTUra Dalam rangka pengembangan komoDiTas 
horTikUlTUra berbasis Teknologi UnTUk peningkaTan ekspor.

kepak rajawalI
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Pengembangan Agribisnis Hor-
tikultura Yuli Sri Wilanti, Ketua 
Komite Tetap Hortikultura Kadin 
Karen Tambayong, serta segenap 
pimpinan lainnya.

Selama kunjungan, Arief ber-
sama jajaran direksi RNI dan peja-
bat kementerian mendapat penje-
lasan tentang pemembuatan green 
house, mengatur kelembaban, air, 
suhu, serta pemberian nutrisi un-
tuk tanaman hortikultura.

Ini adalah salah satu contoh 
bertani berbasis teknologi 4.0. 
Proses produksi dikontrol dengan 
komputer. Prospek bisnis dan pa-

sarnya bagus, disamping pasar 
dalam negeri, pasar ekspor juga 
demand-nya tinggi. 

Diharapkan kunjungan ini da-
pat membuka peluang sinergi de-
ngan BUMN Klaster pangan da-
lam pengembangan komoditas 
hortikultura. 

“Ada tomat cherry strawberry, 
melon dan beberapa produk lain 
yang dikembangkan Nudira Farm 
dan saya yakin bisa direplikasi di 
tempat lain,” ungkap Arief.

Sekedar informasi, Nudira 
Farm merupakan perkebunan 
berbasis teknologi yang telah me-

nerapkan sistem pertanian 4.0. 
Berlokasi di Pangalengan Ban-
dung dan terletak di ketinggian 
1.500 m di atas permukaan laut 
dengan luas lahan 1.200 m2, Nu-
dira Farm memproduksi berbagai 
komoditas seperti tomat cherry, 
strawberry, timun kyuri, dan let-
tuce. Produk yang dihasilkannya 
segar, non pestisida. Benihnya se-
bagian diproduksi sendiri dan se-
bagian impor dari Belanda. Kua-
litas bagus, bahkan tingkat brix 
tomat cherry dapat diatur sesuai 
permintaan konsumen, kisaran 
9-12 brix. l

kepak rajawalI
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Dalam rangka memastikan 
kesiapan produksi alat ke-
sehatan (Alkes) serta ak-
tivitas trading dan distri-

busi, Direktur Utama RNI Arief 
Prasetyo Adi, Direktur Pengem-
bangan dan Pengendalian Usaha 
RNI Febriyanto, dan Diektur Ma-
najemen Aset RNI Endang Sura-
ningsih, melakukan kunjungan ke 
PT Mitra Rajawali Banjaran (RNI 

Group) dan PT Rajawali Nusindo 
Cabang Bandung, Sabtu, 21 No-
vember 2020, di Bandung.

Dalam kunjungan ke Mitra Ra-
jawali Banjaran (MRB) Direksi RNI 
meninjau kesiapan produksi jarum 
suntik dan kondom. Didampingi 
Direktur MRB Agus Suryanto, Di-
reksi RNI juga meninjau pabrik 
pembuatan Hyperbaric Oxygen 
Therapy (HBOT) yang merupakan 

salah satu produk pengembangan 
terbaru dari MRB.

Usai mengunjungi MRB, rom-
bongan melanjutkan kunjungan-
nya ke Nusindo Cabang Bandung. 
Di kantor perwakilan cabang tra-
ding dan distribusi tersebut, Di-
reksi RNI menjau gudang guna 
memastikan ketersediaan produk, 
sistem penyimpanan, serta kondisi 
dan fasilitas yang tersedia. 

Sekedar informasi PT Mitra Ra-
jawali Banjaran (MRB) merupakan 
Anak Perusahaan PT Rajawali Nu-
santara Indonesia (Persero) yang 
bergerak dalam bidang manufak-
tur alat kesehatan. Dengan pabrik 
yang berlokasi di Kabupaten Ban-
dung, MRB memproduksi kon-
dom merk Artika dan WOW serta 

Direksi RNI Kunjungi MRB dan 
Nusindo Cabang Bandung
jajaran Direksi rni menggelar kUnjUngan kerja ke pT miTra 
rajawali banjaran Dan pT rajawali nUsinDo cabang banDUng. 
kUnjUngan DilakUkan Dalam rangka memasTikan kesiapan 
proDUksi alaT kesehaTan serTa akTiViTas TraDing Dan DisTribUsi 
Dari keDUa anak perUsahaan rni (groUp) TersebUT.

kepak rajawalI
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Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP) 
dengan merk Skifa. Kapasitas pro-
duksi yang dimiliki saat ini adalah 
400.000 gross kondom per tahun 
dan 36 juta unit ASSP per tahun. 
Beberapa produk unggulan dari 
PT Mitra Rajawali Banjaran ada-
lah kondom WOW dan Artika, 
Disposable Syringe, Auto Disable 
Syringe, Disposable Infusion Set, I.V. 
Catheter, Butterfly Needle, Rubber 
Gloves dan Latex Gloves. 
Saat ini MRB tengah 
mengembangkan 
sayap bisnisnya 
dengan mem-
produksi Hyper-
baric Cham-
ber Oxygen 
T h e r a p y 
(HBOT).

Masuknya MRB dalam pe-
ngembangan HBOT merupakan 
upaya untuk terus melakukan 
inovasi dan terobosan guna me-
ningkatkan daya saing di tengah 
kompetisi industri alkes nasional 
maupun global. Selain untuk me-
ningkatkan kapasitas bisnis per-
usahaan, tujuan produksi HBOT 
ini adalah guna mendukung pro-
gram pemerintah tentang perce-

patan industri farmasi dan 
alat kesehatan seperti 

yang tertuang da-
lam Instruksi Pre-

siden No.6 Ta-
hun 2016. 

Berdasarkan data Perkumpulan 
Organisasi Perusahaan Alat-alat 
Kesehatan dan Laboratorium 
(Gakeslab), 92 persen suplai alat 
kesehatan di Indonesia masih 
mengandalkan produk impor, 
sehingga diharapkan produksi 
HBOT ini dapat berkontribusi da-
lam meningkatkan produksi alat 
kesehatan dalam negeri. 

Sementara Rajawali Nusindo 
merupakan anak usaha RNI yang 
bergerak di bidang perdagangan 
dan distribusi consumer, farmasi, 
alat kesehatan dan industrial pro-
ducts. Rajawali Nusindo memiliki 
jaringan operasional sebanyak 43 
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cabang yang tersebar dari Aceh 
sampai Papua, didukung oleh 525 
tenaga penjual dan pemasaran 
yang kompeten serta memiliki 
36.353 pelanggan perusahaan dan 
bekerjasama dengan 41 mitra kerja 
di dalam maupun di luar negeri.

Belum lama ini, PT Rajawali 
Nusindo, anak perusahaan PT Ra-
jawali Nusantara Indonesia (RNI) 
bekerja sama dengan PT Kereta 
Api Indonesia (KAI) untuk penye-
diaan fasilitas rapid test di 12 sta-
siun. 

Adapun 12 stasiun tersebut, 
yaitu Stasiun Gambir, Pasar Se-
nen, Bandung, Cirebon, Semarang 
Tawang, Purwokerto,Yogyakarta, 
Solo Balapan, Madiun, Surabaya 
Gubeng, Surabaya Pasarturi dan 
Malang. l
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Dalam rangka meninjau 
proses panen serta me-
mastikan kesiapan aktivi-
tas pasca panen, Direktur 

Utama PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (Persero) (RNI) Arief 

Prasetyo Adi didamping Direktur 
Keuangan RNI Pramusti Indras-
caryo dan Direktur Manajemen 
Aset RNI Endang Suraningsih me-
lakukan kunjungan ke lokasi Pilot 
Project Pengembangan Pangan 

Terintegrasi 1.000 Ha Sukamandi, 
Senin, 23 November 2020, di Su-
bang. 

Turut hadir dalam kunjungan 
tersebut pimpinan BUMN Pangan 
dan Pupuk, pimpinan lembaga 
terkait, akademisi, serta mitra 
strategis serta praktisi pangan. 
Adapun tokoh-tokoh yang hadir 
antara lain Ketua Asosiasi Bank 
Benih dan Teknologi Tani Indone-
sia (AB2TI) Prof. Dr. Dwi Andreas 
Santosa, Ketua Umum Persatuan 
Pengusaha Penggilingan Padi dan 
Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, 

Direksi RNI Kunjungi Pilot 
Project Pengembangan 
Pangan Terintegrasi di 
Sukamandi
DirUT pT rajawali nUsanTara inDonesia (persero) (rni) arieF 
praseTyo aDi menggelar kUnjUngan ke lokasi piloT projecT 
pengembangan pangan TerinTegrasi 1.000 ha sUkamanDi. Dalam 
kUnjUngan ini, rni jUga melibaTkan sejUmlah pemangkU 
kepenTingan Di biDang pangan.

kepak rajawalI
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Ketua Perpadi DKI Jakarta, H Nel-
lys Soekidi, Direktur Pusat Kajian 
Pertanian dan Advokasi (Pataka) 
Yeka Hendra Fatika, Ketua Komite 
Tetap Hortikultura Kadin Indone-
sia Karen Tambayong dan sejum-
lah tokoh pedagang di Pasar Induk 
Beras Cipinang (PIBC).

Dalam kesempatan tersebut 
Arief bersama rombongan me-
ninjau dan melakukan panen di 
Denfarm Varietas IF 16. Menurut-
nya, Pilot Project Pengembangan 
Pangan Terintegrasi seluas 1.000 
Ha Sukamandi merupakan bagian 
dari upaya RNI untuk menga-
mankan proses hulu pertanian. Ia 
mengatakan, dari pengembangan 
yang telah dilakukan, terbukti 
sinergi BUMN Pangan dan Pupuk 
ini mampu memproduksi Gabah 
Kering Panen (GKP) di atas 8 ton 
per hektar seperti yang telah ditar-
getkan.

“Pilot Project Pengembangan 
Pangan Terintegrasi seluas 1.000 
Ha Sukamandi merupakan bagian 
dari upaya RNI untuk mengaman-
kan proses hulu pertanian. Dari 
pengembangan yang telah dilaku-
kan, terbukti sinergi BUMN Pa-
ngan dan Pupuk ini mampu mem-
produksi Gabah Kering Panen 
(GKP) di atas 8 ton per hektar, se-
perti yang telah ditargetkan,” ujar 
Arief . 

Arief menyatakan, padi yang di-
panen merupakan varietas IF8 dan 
IF16. Kedua jenis padi ini adalah ha-

sil pemuliaan benih dari Guru Be-
sar IPB, Prof. Dwi Andreas Santosa.

Setelah ini akan dilakukan pro-
ses lanjutan (post harvest), dari 
mulai penggilingan, pengemasan, 
hingga pendistribusian dan pema-
saran. Semua proses itu dilakukan 
secara terintegrasi melalui sinergi 
BUMN Klaster Pangan.

Dalam kesempatan tersebut 
juga dilakukan kunjungan ke Pa-
brik Pengolahan Benih Padi Ter-
padu (Intergrated Rice Seed Proces-
sing Plant) milik PT Sang Hyang 
Seri (Persero).

Melalui BUMN Klaster Pangan, 
Arief berkomitmen untuk men-
dorong pengembangan bibit ung-
gul guna mendukung penguatan 
sektor pertanian nasional.

Diskusi dengan Praktisi 
Pangan

Usai melakukan kunjungan la-

pangan, dilaksanakan diskusi ber-
sama segenap tokoh dan praktisi 
pangan. Acara yang digelar di Ge-
dung Pertemuan SHS tersebut ber-
tujuan untuk mendengar masukan 
serta sharing dari berbagai tokoh 
dan praktisi yang telah lama berke-
cimpung di bidang pangan. Dalam 
diskusi tersebut juga dibahas solusi 
dan improvement untuk perbaikan 
tata kelola pangan nasional.

Acara ditutup dengan rapat 
internal yang dihadiri Direksi 
RNI, SHS, PT Pertani (Persero), PT 
Rajawali Nusindo, perwakilan PT 
Pupuk Kujang, serta jajaran ma-
najemen SHS. Selain membahas 
Pilot Project Pengembangan Pa-
ngan Terintegrasi 1.000 Ha Suka-
mandi, rapat internal juga bagian 
dari konsolidasi Internal antara 
RNI Holding, Pertani, SHS dan 
Nusindo anak perusahaan RNI se-
bagai offtaker. l

kepak rajawalI
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Dalam rangka memastikan 
ketersediaan produk pa-
ngan di pasar ritel, PT Ra-
jawali Nusantara Indone-

sia (Persero) menjalin kerjasama 
dengan Asosiasi Pengusaha Ritel 
Indonesia (Aprindo). Kerjasama 
tersebut ditandai dengan penan-
datanganan Memorandum of Un-
derstanding (MoU) oleh Direktur 
Utama RNI Arief Prasetyo Adi ber-

sama Ketua Umum Aprindo Roy 
Mandey dan disaksikan oleh Men-
teri Perdagangan RI Agus Supar-
manto, Rabu, 25 November 2020, 
di Lippo Mall Kemang, Jakarta. 

Direktur Utama PT Rajawali 
Nusantara Indonesia (Persero) 
Arief Prasetyo Adi mengatakan 
melalui sinergi dengan Aprindo 
ini, RNI bersama BUMN Klaster 
Pangan siap memastikan peng-

amanan pasokan bahan pangan di 
toko-toko ritel. 

“Upaya ini sejalan dengan peran 
BUMN Klaster Pangan dalam me-
mastikan ketersediaan dan keter-
jangkauan pangan hingga di ting-
kat masyarakat (end user),” ujarnya. 

Dikatakan Arief, BUMN Klaster 
Pangan siap menjalankan peran 
tersebut melalui penguatan sek-
tor hulu dengan memperkuat pro-
duksi berbagai komoditas pangan. 

Sekedar informasi, saat ini 
BUMN Klaster Pangan telah me-
miliki berbagai produk hilir yang 
siap dipasarkan dari mulai beras, 
gula, daging ayam dan sapi, ikan, 
minyak goreng, teh, garam, kopi, 
dan berbagai produk turunannya.

Pendistribusian produk ter-
sebut lanjut Arief juga didukung 
oleh jaringan armada, pergudang-
an, dan kantor perwakilan dis-
tribusi yang tersebar di seluruh 
Indonesia. 

“Tentunya potensi hulu dan 
hilir ini akan terus dioptimal-
kan guna mengamankan produk 
pangan di pasar ritel yang pada 
akhirnya bertujuan untuk memas-
tikan ketersediaan pangan yang 
terjangkau dan berkualitas bagi 
masyarakat,” jelas Arief. 

Diharapkan, selain membuka 
peluang perluasan pasar bagi pro-
duk-produk BUMN Klaster Pa-
ngan, kerjasama ini dapat mensti-
mulus penguatan sektor UMKM 
di Tanah Air. Pasalnya, semenjak 
pandemi, UMKM menjadi sektor 
yang paling terpukul dengan pe-
nurunan aktivitas bisnis yang cu-
kup signifikan. l

Pastikan Ketersediaan Produk 
Pangan di Pasar Ritel, RNI 
Jalin Kerjasama dengan 
Aprindo

pT rajawali nUsanTara inDonesia (persero) menjalin kerjasama 
Dengan asosiasi pengUsaha riTel inDonesia (aprinDo). kerjasama 
DilakUkan Dalam rangka memasTikan keTerseDiaan proDUk 
pangan Di pasar riTel nasional

BerIta holDIng
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majalah BUMN Track 
kembali menggelar event 
8th BUMN Branding 
and Marketing Award 

2020 bekerjasama dengan Arrbey 
Consulting di Hotel Ritz Carlton 
Kuningan Jakarta pada 6/11. Acara 
diikuti oleh 114 perusahaan BUMN 
dan Anak Perusahaan BUMN. Di 
ajang tersebut, PT Garam (Persero) 
meraih penghargaan BUMN 
Marketing Award Kategori Product 
Development. 

Penghargaan yang bertema 
“Optimizing Omni Channel on 
Branding and Marketing” dilaku-
kan untuk memberikan apresiasi 

kepada perusahaan berkinerja 
unggul dan berkompetisi di pasar 
global dalam mengoptimalisasi 
Omni Channel sekaligus sebagai 
alat ukur keberhasilan bisnis.

Proses penjurian BUMN Bran-
ding and Marketing BUMN 2020 
berlangsung dua tahap, yakni per-
tama, pengisian kuesioner pada 
8 September-6 Oktober 2020. 
Selanjutnya, peserta yang lolos 
seleksi tahap 1 melanjutkan sesi 
presentasi dan wawancara di ha-
dapan dewan juri pada 13-21 Okto-
ber 2020. 

Berbeda dari tahun-tahun se-
belumnya, proses pengisian kue-

sioner dan penjurian dilakukan 
secara online melalui aplikasi zoom 
meeting.

PT Garam (Persero) selain me-
ngembangkan hulu yakni menye-
ragamkan hasil produksi garam 
bahan baku menjadi premium se-
mua, saat ini juga berfokus pada 
hilirisasi yakni pengembangan 
produk-produk turunan dari Ga-
ram. 

“Kami sedang mempersiap-
kan launching produk-produk 
garam terbaru yang melengkapi 
kebutuhan masyarakat, tinggal 
menunggu izin saja.” ungkap Mif-
tahol Afirin, Corporate Communi-
cation. 

Meskipun pada tahun 2020 ini 
banyak tantangan yang dihadapi 
PT Garam (Persero) baik dari in-
ternal maupun eksternal namun 
dengan diraihnya penghargaan 
ini menunjukkan semangat PT 
Garam (Persero) untuk terus maju 
dan berkembang. l

PT Garam Raih Penghargaan 
Development Product
pT garam (persero) berhasil meraih penghargaan Di ajang 
bUmn branDing anD markeTing awarD 2020 ke-8 yang 
Diselenggarakan oleh bUmn Track Dan arrbey consUlTing. 
Di eVenT ini, pT garam meraih penghargaan bUmn markeTing 
awarD kaTegori proDUcT DeVelopmenT.
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pt Garam (persero) berha-
sil meraih penghargaan ber-
gengsi dalam ajang Digital 
Marketing & Human Capital 

Award 2020 (DMHC Award). Da-
lam even yang digelar Rabu, (25/11) 
di Ballroom 1 Hotel Mulia tersebut, 
PT Garam (Persero) berhasil me-
raih penghargaan The Best Human 
Capital in Recruitment & Engange-
ment Management. 

Penyelanggaraan DMHC Award 

yang mengambil tema “Transfor-
ming Human Capital Value through 
Digital Marketing’’ ini diselenggara-
kan oleh Majalah BusinessNews In-
donesia yang bekerjasama dengan 
IMA (Indonesia Marketing Associa-
tion), FHCI (Forum Human Capital 
Indonesia) dan Asosiasi Digital Mar-
keting Indonesia (aDIGIMIND). 
Selain itu, acara ini didukung oleh 
para pakar dan profesional di bi-
dang Digital Marketing, Human 

Capital, ICT, Riset & Inovasi yang 
tergabung di dalam Dewan Juri.

Selama mengikuti rangkaian 
seleksi dan penjurian, PT Garam 
(Persero) optimis dengan digital 
marketing dan transformasi human 
capital akan menjadi perusahaan 
kelas dunia. Direktur Keuangan 
dan Sumber Daya Manusia (SDM) 
PT Garam (Persero) Edi Masrianto 
pun membeberkan perencanaan 
untuk ekspor ke wilayah Eropa 
dan Malaysia. Terlebih, Malaysia 
sampai saat ini berlangganan pro-
duk garam unggulan dari Indone-
sia yakni garam lososa.

Sementara di bidang Human 
Capital PT Garam (Persero) men-
dapatkan penilaian terbaik. Hal ini 
berkaitan erat dengan digitalisasi 
yang dilakukan oleh SDM anak 
muda.

“Kita Kebetulan Tim IT dari 
SDM anak muda. Masing-masing 
unit kerja sudah menggunakan 
digital. Di lapangan, pembayaran 
melalui sistem cashless. Meskipun 
masih perlu banyak sosialisasi dan 
hal tersebut menunjukkan banyak 
perkembangan ke arah lebih baik,” 
ungkap Edi.

Dalam kesempatan yang sama, 
Menteri Perdagangan RI Agus Su-
parmanto turut memberikan sam-
butan secara virtual. Ia pun meng-
apresiasi para pemenang DMHC 
Award 2020.

“Pada masa pendemi ini telah 
terjadi transformasi bisnis dari 
offline menuju online secara mas-
sif. Saya mengapresiasi atas acara 
yang diinisiasi oleh BusinessNews 
Indonesia, untuk mendorong pe-
ningkatan bisnis dan kebijakan 
melalui implementasi di bidang 
marketing dan Human Capital. 
Saya juga mengucapkan selamat 
kepada para pemenang,” ucap 
Agus Suparmanto. 

Selain itu, Ketua Penyelenggara 
Irnanda Laksanawan juga menye-
but, perusahaan yang terus ber-
transformasi akan bisa bertahan.

“Siapa yang adaptif, siapa yang 
changes in every minutes, every 
hours ia yang akan survive,” ujar 
Irnanda. l

PT Garam Raih 
Dua Penghargaan 

di Ajang Digital 
Marketing & 

Human Capital 
Award 2020

pT garam (persero) berhasil meraih penghargaan bergengsi Di 
ajang DigiTal markeTing & hUman capiTal awarD 2020. aDa DUa 
penghargaan yang berhasil Diraih yakni The besT hUman capiTal 
in recrUiTmenT & engangemenT managemenT.

BerIta holDIng
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rencana menyatukan Per-
usahaan Umum Perikanan 
Indonesia (Perum Perindo) 
dengan PT Perikanan Nu-

santara dan beberapa perusahaan 
lainnya yang bergerak di sektor 
pangan dalam satu wadah BUMN 
Holding Pangan diyakini akan me-
micu peningkatan kinerja di sek-
tor industri perikanan.

Pandangan tersebut disampai-
kan oleh Inspektur Jenderal Ke-
menterian Kelautan dan Perikanan 
Muhamad Yusuf saat dirinya tam-
pil sebagai salah satu narasum-
ber dalam acara FGD Konsolidasi 
BUMN Pangan di Hotel Ritz Carl-
ton, Kamis (12/11/2020).

“Saya menyambut baik rencana 
pembentukan BUMN Klaster Pa-

ngan ini,” ujar Muhamad Yusuf. 
Menurutnya digarapnya Holding 

Pangan, khususnya di sektor per-
ikanan akan memicu peningkatan 
konsumsi ikan nasional secara le-
bih cepat. Apalagi Yusuf meyakini 
penyatuan BUMN di bidang per-
ikanan yakni Perum Perindo dan 
Perinus akan memiliki modal kerja 
yang cukup sehingga bisa bergerak 
lincah. Dengan begitu, seluruh ha-
sil tangkapan nelayan dapat terse-
rap dengan baik.

Selanjutnya, serapan ikan da-
pat dikirim ke Jakarta dan kota 
lain sehingga ketersediaan ikan di 
pasar melimpah. Hal ini memiliki 
efek ganda yaitu harga ikan di pa-
sar menjadi murah dan kemam-
puan masyarakat membeli ikan 

melonjak. 
“Oleh sebab itu, konsumsi ikan 

nasional menjadi meningkat. 
Apalagi kampanye Gemar Makan 
Ikan kembali digaungkan. Budaya 
makan ikan akan terdongkrak,” 
ungkapnya. 

Sebagai catatan, sektor pangan 
Indonesia mengalami pening-
katan posisi peringkat pada Global 
Food Security Index. Hal ini meng-
indikasikan adanya perbaikan ke-
tahanan pangan nasional. Salah 
satu kontribusinya adalah pada 
peningkatan konsumsi pangan 
berbahan ikan yang diproyeksi-
kan akan tumbuh hampir 2 kg per 
kapita dari 39,0 kg per kapita men-
jadi 40,9 kg per kapita. Angka ini 
lebih tinggi dari proyeksi pening-
katan konsumsi pangan berbahan 
daging yang masing-masing hanya 
tumbuh 0,8 kg per kapita untuk 
daging unggas dan 0,2 kg per kapi-
ta untuk daging sapi.

Yusuf melanjutkan penang-
kapan ikan juga bakal lebih banyak 
lantaran holding BUMN memiliki 

Holding BUMN Pangan 
Dibentuk, Konsumsi Ikan 
Diprediksi Menanjak
rencana konsoliDasi bUmn inDUsTri pangan melalUi 
pembenTUkan holDing bUmn pangan Diyakini akan meningkaTkan 
kinerja Di inDUsTri perikanan Dan paDa gilirannya konsUmsi 
ikan nasional.

BerIta holDIng
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modal kerja. Antara lain sarana 
seperti Kapal berukuran > 150 GT 
yang dapat dimanfaatkan untuk 
melakukan penangkapan ikan di 
Zona Ekonomi Eksklusif. 

Selain itu, terdapat fasilitas SKPT 
yang telah dibangun KKP di Natu-
na, Talaud dan Saumlaki yang da-
pat dijadikan lokasi ekspor ikan ke 
luar negeri tanpa harus ke Jakarta 
terlebih dahulu. Dengan demikian, 
dapat meningkatkan nilai jual atau 
harga ikan karena ikan masih segar 
sehingga hemat biaya dan waktu.

Menurut Yusuf, fasilitas lain 
KKP juga dapat dikerjasamakan 
dengan Holding BUMN Pangan 
baik memanfaatkannya dengan 
sistem bagi hasil atau dihibahkan. 
Selain itu, kerja sama bisa berupa 

pemanfaatan Sentra Kelautan dan 
Perikanan Terpadu (SKPT), cold 
storage, laboratorium serta pe-
manfaatan hasil riset.

Direktur Utama Perum Pe-
rindo Fatah Setiawan Topobroto 
menuturkan perusahan tengah 
bersiap diri untuk menjadi bagian 
dari Holding BUMN Pangan de-
ngan mematuhi seluruh syarat 
yang diminta oleh Kementerian 
BUMN. Apalagi Kementerian 
BUMN telah menunjuk Perum 
Perindo sebagai satu-satunya 
BUMN di bidang perikanan se-
telah Perinus masuk ke Perum 
Perindo dengan sistem merger.

Perum Perindo optimistis de-
ngan konsolidasi holding ini akan 
meningkatkan kinerja Perum 

Perindo dari sisi penjualan, pe-
masaran, laba, distribusi produk, 
hingga ketersediaan produk Pe-
rum Perindo di pasaran. 

Selain penjualan, Perum Perindo 
juga memiliki usaha existing yakni 
budidaya ikan dan udang serta pe-
ngelolaan pelabuhan perikanan. 
Dengan konsolidasi dan merger de-
ngan Perinus, Perum Perindo akan 
memiliki satu usaha tambahan 
yaitu perikanan tangkap.

“Kami menargetkan penda-
patan kami meningkat 20% pada 
2021,” pungkas Fatah.

Dalam Sosialisasi Pembentukan 
Holding Pangan, Wakil Menteri 
BUMN Budi Gunadi Sadikin me-
ngatakan, Holding Pangan pada sisi 
perikanan, akan mendukung eks-
pansi areal penangkapan ikan dan 
membangun fasilitas pendukung.

Menurut dia, fasilitas perikanan 
masih terkonsentrasi pada wila-
yah barat Indonesia, khususnya di 
Pulau Jawa. Sementara Indonesia 
memiliki sumber daya perikanan 
yang besar pada wilayah Indonesia 
bagian timur.

“Oleh karena itu, Holding 
BUMN akan memperluas wilayah 
perikanan dan mengembangkan 
fasilitas pendukung untuk me-
ningkatkan produksi wilayah In-
donesia timur,” ujarnya.

Selain mengembangkan fasili-
tas produksi, Holding BUMN Pa-
ngan juga akan mengembangkan 
fasilitas pemrosesan untuk me-
ngembangkan produk hilir serta 
mengembangkan kapabilitas logis-
tic cold chain untuk meminimalisir 
loses logistik.

Sementara itu, Asisten Deputi 
Bidang Industri Pangan dan Pu-
puk Kementerian BUMN Imam 
Paryanto menuturkan konsolidasi 
BUMN Pangan diharapkan bisa 
meningkatkan peran dan kontri-
busi BUMN pangan terhadap tu-
juan kebijakan pemerintah agar 
terealisasi.

Dia berharap Holding BUMN 
pangan mampu bertransformasi 
lebih kuat dari sisi aset, dana, pro-
ses bisnis dan pemanfaatan aset la-
han maupun pabrik. l
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perum Perindo berhasil me-
raih penghargaan Global 
Branding and Marketing 
Award kategori Export Mar-

keting Development pada acara 
8th BUMN Branding & Marketing 
Award 2020 yang digelar oleh 
Majalah BUMN TRACK didukung 
oleh Arrbey Consulting.

Penganugerahan Award dige-
lar di Hotel Ritz Carlton, Kamis 
(5/11/2020). Penghargaan diterima 
langsung oleh Direktur Operasio-
nal Perum Perindo Raenhat Tiran-
to Hutabarat.

Ketegori ini didasarkan pada 
penilaian keaktifan Perum Perin-
do dalam melakukan ekspor di te-
ngah gempuran Covid-19.

Pada awal Oktober lalu, Perum 
Perindo mencatatkan ekspor ikan 
ke Jepang via Manado, Sulawesi 
Utara. Ekspor ini merupakan eks-
por pertama langsung dari Indone-
sia Timur tanpa harus melalui Ja-
karta. Ekspor hasil perikanan ini 
diinisiasi oleh Perum Perindo Unit 
Tahuna di Kepulauan Sangihe, Su-
lawesi Utara.

Adapun ikan yang diekspor be-
rupa tuna utuh sirip kuning (whole 
yellow fin tuna) dan ikan layang. 
Ikan tersebut langsung dikirim ke 
Jepang dengan tujuan akhir Pasar 
Ikan Tsukiji baru/Pasar Ikan Toyo-
su untuk diikutsertakan di lelang 
ikan.

Direktur Operasional Perum 
Perindo Raenhat Tiranto Hutaba-
rat mengapresiasi kinerja seluruh 
karyawan Perindo yang berdedi-
kasi sehingga layak mendapatkan 
penghargaan.

“Penghargaan Global Branding 
and Marketing Award kategori 
Export Marketing Development ini 
adalah hasil kerja keras seluruh 
insan Perum Perindo untuk selalu 
survive di tengah badai pandemi,” 
katanya usai menerima pengha-
raan.

Raenhat tak menampik Co-
vid-19 telah meluluhlantakan se-
luruh lini bisnis industri. Namun 
kerja keras dan inovasi adalah dua 
kunci agar perusahaan mampu 
bertahan di tengah gempuran.

Selain ekspor, tutur dia, Perum 
Perindo juga fokus ke penjualan 
ikan ke pasar domestik secara 
offline dan online. Apalagi, Perum 
Perindo baru saja meluncurkan 
ritel produk perikanan dengan 
brand bernama Ikanaku. 
Ikanaku terdiri atas produk-

produknya untuk bahan dasar ma-
sakan atau kuliner perikanan khas 
Indonesia antara lain kakap me-
rah, ikan kembung, bandeng, ikan 
cakalang, tenggiri, Ikan bawal dan 
salmon. Selain itu, ada juga bebe-
rapa olahan seperti tenggiri giling, 
tenggiri steak, tuna steak, salmon 
portion, angoli fillet, ikan dori, 

cumi, udang kupas. Selanjutnya, 
perusahaan juga menawarkan 
produk siap masak seperti Ikan 
nila bumbu kuning, udang saos 
dan masih banyak lagi.

“Produk ikanaku ini mudah di-
dapatkan. Caranya yakni dengan 
layanan retail melalui aplikasi 
Whatsapp dan grab mart. Selain 
itu, produk Ikanaku direncanakan 
akan meluas tersedia BUMDes 
kerjasama dengan Kementerian 
Desa dan di Food Court Pasar Ikan 
Modern Muara Baru,” tandasnya. 

Sementara itu, CEO BUMN 
Track SH Sutarto mengatakan 
kegiatan yang pada tahun ini me-
masuki tahun ke-8 bertujuan un-
tuk memberikan apresiasi kepada 
perusahaan berkinerja unggul dan 
berkompetisi di pasar global.

Sebanyak 114 perusahaan 
BUMN dan anak perusahaan 
BUMN turut berkompetisi pada 
ajang 8th BUMN Branding and 
Marketing Award 2020. l

perUm perinDo memenangkan global branDing anD markeTing 
awarD kaTegori exporT markeTing DeVelopmenT paDa acara 8Th 
bUmn branDing & markeTing awarD 2020. perUm perinDo Dinilai 
akTiF Dalam melakUkan ekspor Di Tengah gempUran coViD-19.

BerIta holDIng

Direktur Operasional Perum Perindo 
Raenhat Tiranto Hutabarat (kanan) 
menerima penghargaan Global Branding 
and Marketing Award kategori Export 
Marketing Development pada acara 8th 
BUMN Branding & Marketing Award 
2020, Kamis (5/11/2020). (dok: Istimewa)

Perum Perindo Raih 
Penghargaan BUMN Branding 
& Marketing Award 2020
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pt Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero) / PT PPI 
menggelar groundbreaking 
Cabang dan Gudang Yog-

yakarta. Kegiatan groundbreaking 
ini merupakan rangkaian kegiatan 
PPI dalam pelaksanaan Rapat 
Kerja (Raker) Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP 2021) 

di Yogyakarta. 
Direktur Utama PPI Fasika 

Khaerul Zaman mengatakan 
groundbreaking ini merupakan 
langkah manajemen PPI dalam 
melakukan optimalisasi aset per-
usahaan yang selama ini idle. 

“Estimasi proyek pembangunan 
ini akan mencapai waktu 6 bulan, 

di mana selama ini PPI cabang 
Yogyakarta berkantor di Jalan 
KAI Lempuyangan,” ujar Fasika 
Khaerul. 

Pada area baru jelas Khaerul, 
nantinya akan terdapat kantor ca-
bang dan beberapa bangunan gu-
dang yang peruntukannya dibagi 
untuk produk farmasi, gudang 
berpendingin, gudang curah, gu-
dang packing, dan gudang bahan 
kimia berbahaya.

“Kami merencanakan investasi 
gudang-gudang bersertifikat ISO 
di beberapa kota dalam waktu de-
kat,” ungkap Fasika Khaerul. 

Menurut dia, alasan memba-
ngun kantor dan gudang di Yog-
yakarta, karena PT PPI (Persero) 
menilai Yogyakarta sebagai sentra 

PPI Gelar Groundbreaking  
Cabang dan Gudang 
Yogyakarta
pT perUsahaan perDagangan inDonesia (persero) / pT ppi 
melaksanakan groUnDbreaking kanTor Dan gUDang cabang 
yogyakarTa, berTempaT Di jl. ring roaD bangUnTapan, banTUl, 
yogyakarTa. (20/11/2020). hal ini merUpakan langkah  
manajemen ppi Dalam melakUkan opTimalisasi aseT  
perUsahaan yang selama ini iDle.

BerIta holDIng
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produksi pangan di Jawa Tengah 
bagian selatan.

“Cakupannya tidak hanya Jogja, 
tetapi juga Jawa Tengah. Cakupan 
hasil pertanian dan perkebunan 
luas. Jogja ini sebagai sentra indus-
tri di wilayah Jawa Tengah bagian 
selatan,” ungkap dia.

Setelah groundbreaking di 
Yogyakarta ini, lanjutnya, PPI juga 
akan memutakhirkan gudang-
gudang yang ada di Lodan dan 
Kampung Bandan Jakarta serta 
gudang-gudang yang ada di 
Surabaya. 

“Program ini adalah realisasi 
dari prioritas pemerintah untuk 
Kepemimpinan Teknologi dan 
Inovasi Bisnis dan ini berkaitan 
erat dengan tugas PPI sebagai off-
taker terhadap produk yang diha-
silkan BUMN lainnya dan pendis-
tribusiannya. Sarana pergudangan 
ini sebagai salah satu persiapan 
kita dalam rangka menjadi (per-
usahaan) holding pangan,” tandas 
Fasika Khaerul. 

Targetkan Bukukan Laba 
Rp113,2 Miliar pada 2020

Dalam rangkaian acara ter-

sebut, dijelaskan pula bahwa PPI 
menargetkan dapat membukukan 
keuntungan sebesar Rp113,2 mi-
liar dari hasil menjalankan bisnis 
badan usaha milik negara sektor 
perdagangan tersebut sepanjang 
tahun 2020.

“Untuk tahun 2020 ini, Insya 
Allah PPI membukukan keun-
tungannya dengan laba sebesar 
Rp113,2 miliar dengan perputaran 
omset hingga mencapai Rp2,9 
triliun sampai akhir tahun,” ujar 
Kindy Rinaldy Syahrir, Direktur 
Keuangan, SDM dan Umum.

Menurut Kindy, sementara 
hingga bulan September 2020, 
BUMN perdagangan tersebut su-
dah mencatatkan omset sebesar 
Rp1,6 triliun dengan laba atau ke-
untungan yang sudah dicatatkan 
sebesar Rp62 miliar.

“Insya Allah pada 2021 dengan 
omset mencapai Rp2,4 triliun saja 
kita sudah lebih baik, karena efi-
siensi secara sistem baik di operasi 
dan SDM, karena mulai Oktober 
kemarin kita sudah menerapkan 
KPI, sehingga secara pengelolaan 
sudah mendekati konsep activity 
based management,” terang Kindy.

PPI merupakan BUMN perda-
gangan yang melaksanakan fungsi 
distribusi, ekspor, dan impor. Ma-
najemen PPI dalam Raker RKAP 
2021 ini mengambil tema “Fokus 
Bisnis dalam Rangka Transformasi 
Holding Pangan Guna Mendukung 
Program Pemulihan Ekonomi Na-
sional”. Hal ini sebagai respon PPI 
untuk ambil peran dalam Holding 
Pangan yang dalam pembentu-
kannya ini, Holding BUMN Pa-
ngan menjadi salah satu solusi 
untuk menguatkan peran BUMN 
berkontribusi kepada negara da-
lam meningkatkan ketahanan pa-
ngan dan kesejahteraan rakyat.

Panel Barus, Dewan Komisaris 
PPI, dalam kesempatan yang sama 
menyampaikan bahwa dewan 
komisaris berkomitmen meng-
arahkan PPI untuk melaksana-
kan program kerja sesuai inisiatif 
strategis pemerintah dan Kemen-
terian BUMN di 2021. 

“PPI harus lebih meningkat-
kan nilai tambah untuk rakyat 
Indonesia, dengan inisiatif strate-
gis pemerintah dan Kementerian 
BUMN di 2021 sebagain haluan-
nya,” tandasnya. l

BerIta holDIng
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pt PPI meraih penghargaan 
Keterbukaan Informasi Pu-
blik pada Anugrah Keterbu-
kaan Informasi Publik yang 

diselenggarakan oleh Komisi In-
formasi Pusat Republik Indonesia, 
pada Rabu (25/11/2020).

Pada ajang yang diselengga-
rakan secara virtual dan dibuka 
oleh Ketua Komisi Informasi Pu-
sat, Gede Narayana tersebut, PT 
PPI berhasil menempati posisi 
ketiga dengan meraih skor 64,2 
menggungguli PT Hutama Karya 
(Persero) yang meraih nilai 60,58 
dan berada di peringkat keempat. 
Sementara Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) dan PT Perusahaan Pe-
ngelola Aset (Persero) menempati 
peringkat pertama dan kedua de-
ngan nilai 77,02 dan 69,55. 

Pencapaian ini menunjukkan 
bahwa PPI telah memiliki 
keterbukaan atas akses informasi 
yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Capaian ini juga menunjukkan 
bahwa PPI menjadi Badan Publik 
yang dinilai telah melaksanakan 
amanat dari UU No. 14/2008 
tentang Keterbukaan Informasi 
Publik.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin 
yang hadir di acara dalam sambut-
annya mengingatkan tiga hal po-

kok terkait urgensi keterbukaan 
informasi publik. Pertama, keter-
bukaan informasi publik yang dila-
kukan oleh Badan Publik menjadi 
upaya pemerintah dalam mengop-
timalisasi perlindungan hak ma-
syarakat atas informasi publik. Hal 
ini sebagai bagian hak asasi manu-
sia mengenai informasi yang dija-
min dalam Pasal 28F UUD 1945.

Hal pokok kedua adalah ke-
terbukaan informasi publik me-
rupakan dasar strategis dalam 
mewujudkan good governance. 
Elemen terpenting dari tata kelola 
pemerintahan yang baik adalah 
keterbukaan informasi dan penye-
lenggaraan layanan publik secara 
transparan, efektif, efisien, dan da-
pat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, keterbukaan informasi 
publik menjadi bagian dari ko-
mitmen pemerintah untuk men-
dorong partisipasi dan peran aktif 
masyarakat dalam proses peng-
ambilan kebijakan publik. 

“Dengan adanya keterbukaan 
informasi publik, maka diharap-
kan masyarakat dapat terlibat 
aktif dalam proses pembuatan 
kebijakan publik sehingga terwu-
jud kebijakan publik yang tepat 
sasaran dan relevan dengan ke-
butuhan masyarakat,” ujarnya.

Wapres juga meminta kepada 
seluruh Badan Publik melalui 
Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) untuk dapat 
memaksimalkan penggunaan se-
luruh kanal informasi untuk me-
nyebarluaskan informasi publik 
yang benar.

Direktur Utama PPI, Fasika 
Khaerul Zaman, mengatakan 
bahwa keluarga besar PPI senang 
dan bangga atas kerja keras yang 
telah dilakukan oleh PPID PPI 
serta segenap elemen yang berpar-
tisipasi dalam keterbukaan infor-
masi publik di PPI

“Di masa yang akan datang, 
penghargaan ini diharapkan men-
jadi semangat bagi PPI untuk terus 
memberikan pelayanan terbaik da-
lam menyediakan informasi serta 
transparan bagi seluruh lapisan 
masyarakat,” pungkas Fasika. l

Ungguli Hutama 
Karya, PPI Raih 
Penghargaan 
Keterbukaan 
Informasi Publik
pT perUsahaan penghargaan inDonesia (persero) meraih 
penghargaan keTerbUkaan inFormasi pUblik (kip) paDa anUgrah 
keTerbUkaan inFormasi pUblik yang Diselenggarakan oleh 
komisi inFormasi pUsaT repUblik inDonesia. ppi meraih penilaian 
Dengan kriTeria “cUkUp inFormaTiF” UnTUk kaTegori bUmn.
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pt Rajawali Nusantara In-
donesia (Persero) bersama 
BUMN Klaster Pangan ber-
partisipasi dalam Bazar Hari 

Ritel Nasional yang dilaksanakan 
pada 25-30 November 2020, di Lip-
po Mall Kemang, Jakarta.

Bazar yang dilaksanakan oleh 
Asosiasi Pengusaha Ritel Indone-
sia (Aprindo) tersebut merupakan 
bagian dari rangkaian peringatan 
Hari Ritel Nasional yang jatuh 
pada tanggal 11 November 2020.

Di booth BUMN Klaster Pa-
ngan, pengunjung dapat mene-
mukan berbagai produk pangan 
mulai dari beras, gula, daging ayam 
dan sapi, ikan, minyak goreng, teh, 

garam, kopi dan berbagai produk 
turunannya. 

Produk-produk tersebut di-
produksi oleh RNI, Berdikari, 
Perinus, PPI, Garam, Pertani, dan 
Sang Hyang Seri. Produk-produk 
tersebut dijual secara luring dan 
daring melalui platform e-com-
merce Warung Pangan milik BGR 
Logistic dan Nushinushi.id milik 
Rajawali Nusindo.

Pembukaan Bazar dilaksanakan 
pada Rabu, 25 November 2020, 
oleh Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto. Usai membuka acara 
Menteri Perdagangan didam-
pingi Direktur Utama RNI Arief 
Prasetyo Adi berkesempatan me-

ngunjungi booth BUMN Klaster 
Pangan.

Direktur Utama PT Rajawali 
Nusantara Indonesia (Persero) 
Arief Prasetyo Adi mengatakan 
ikut serta dalam bazar seperti ini 
sangat penting sebagai upaya un-
tuk memperkenalkan berbagai 
produk pangan yang dihasilkan 
oleh BUMN Klaster Pangan ke-
pada masyarakat luas. 

“Ikut serta dalam kegiatan bazar 
seperti ini sangat penting sebagai 
branding untuk membangun awa-
reness publik bahwa kepada pro-
duk pangan yang diproduksi oleh 
BUMN Klaster Pangan sangat ber-
kualitas dan harga yang baik,” ujar 
Arief. 

Selain itu Bazar ini lanjut Arief 
juga diharapkan dapat memper-
kenalkan produk-produk BUMN 
Klaster Pangan lebih luas lagi dan 
mendorong tumbuhnya konsumsi 
masyarakat terhadap produk-pro-
duk UMKM dan BUMN yang di-
pamerkan. l

Produk BUMN Klaster Pangan 
Meriahkan Bazar Hari Ritel 
Nasional
berbagai proDUk pangan bUmn klasTer pangan haDir Di acara 
bazar hari riTel nasional yang Dilaksanakan oleh asosiasi 
pengUsaha riTel inDonesia (aprinDo). proDUk pangan TersebUT 
mUlai Dari beras, gUla, Daging ayam Dan sapi, ikan, minyak 
goreng, Teh, garam, kopi Dan berbagai proDUk TUrUnannya.
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perum Perindo menggalak-
kan semangat konsumsi 
ikan pada Hari Ikan Nasio-
nal 2020 di tengah pandemi 

Covid-19. Kali ini Perindo berbagi 
menu kuliner masakan berbahan 
dasar ikan. Perum Perindo meng-
gandeng Chef dari hotel bintang 
5 The Ritz Carlton Jakarta, Mega 
Kuningan.

Hal ini bertujuan agar masya-
rakat mendapat masukan (insight) 
terkait menu ikan yang dapat 
dikonsumsi di rumah. Pasalnya, 
ikan merupakan protein berkuali-
tas tinggi yang dapat dikonsumsi 
mulai dari bayi 6 bulan hingga 

orang tua.
Direktur Keuangan Perum 

Perindo Mukhammad Taufiq me-
ngatakan perusahaan akan terus 
mengedukasi masyarakat tentang 
budaya makan ikan. Apalagi ikan 
adalah tangkapan dari pahlawan 
protein bangsa yakni para nelayan 
Indonesia. Selain itu, ikan dapat 
meningkatkan imun tubuh dalam 
melawan virus di masa pandemi 
ini.

“Mari maknai Hari Ikan Na-
sional dengan mengkonsumsi 
ikan melalui berbagai macam 
menu. Mari beli ikan dari nelayan. 
Nelayan maju, ekonomi Indone-

sia bangkit,” tuturnya, Sabtu 
(21/11/2020).

Perayaan Hari Ikan Nasio-
nal atau Harkanas 2020 ini tidak 
dirayakan lewat kerumunan fes-
tival seperti tahun lalu. Hal ini 
mengingat Kurva positif terinfeksi 
Covid-19 masih belum melandai. 
Perum Perindo tidak ingin me-
nyumbang naiknya kasus covid di 
Indonesia. Oleh sebab itu, Harka-
nas tahun ini digalakkan secara 
virtual lewat tautan video mema-
sak ikan. Video ini dapat disaksi-
kan langsung di laman instagram 
@perumperindo atau di Youtube 
Perum Perindo.

Taufiq berharap masyarakat 
semakin melek dengan berba-
gai jenis ikan dan banyak meng-
konsumsi ikan. 

“Sebuah kabar baik , masyara-
kat Indonesia semakin sadar pen-
tingnya konsumsi ikan. Ini harus 
digenjot lagi,” ungkapnya. l

Rayakan Hari Ikan Nasional, 
Perum Perindo Hadirkan 
Edukasi Masyarakat Budaya 
Makan Ikan
perUsahaan UmUm perikanan inDonesia (perUm perinDo) 
berkomiTmen UnTUk TerUs mengeDUkasi masyarakaT TenTang 
bUDaya makan ikan. TUjUannya UnTUk membangkiTkan 
perekonomian nasional.
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pt Berdikari (Persero) ber-
sama dengan Tanijoy me-
nandatangani nota kesepa-
haman terkait penyediaan 

fasilitas permodalan bisnis peter-
nakan dalam rangka peningkatan 
produktivitas dan keberlanjutan 
rantai pasok.

Penandatanganan nota kesepa-
haman dilakukan Direktur Utama 
Berdikari Harry Warganegara dan 
Direktur Utama Tanijoy Muham-
mad Nanda Putra di kantor Berdi-
kari, Jakarta, Senin(9/11).

Direktur Utama Berdikari 
Harry Warganegara menyampai-
kan bahwa kerja sama ini merupa-
kan bagian dari dukungan program 
Pemerintah dalam mewujudkan 

ketahanan pangan nasional, seka-
ligus upaya pengembangan ma-
syarakat peternak melalui program 
korporatisasi peternak.

“Hal ini merupakan komit-
men Berdikari sebagai salah satu 
BUMN turut serta mendorong 
industri pangan khususnya peter-
nakan nasional. Selain itu melalui 
sinergi ini Berdikari berharap da-
pat mendukung ketersediaan dan 
keterjangkauan pangan untuk me-
menuhi kebutuhan masyarakat,” 
Ucap Harry.

Berdikari sebagai perusa-
haan penyedia produk final stock 
(DOC), pakan ternak dan produk 
input peternakan lainnya ini dapat 
mendorong kualitas peternakan di 

masyarakat. Ditambah lagi mela-
lui sinergi dengan Tanijoy sebagai 
agregator permodalan peternak 
semakin mendukung ketahanan 
pangan ini.

Direktur Utama Tanijoy Mu-
hammad Nanda Putra, menam-
bahkan Tanijoy mendukung 
program kerja sama ini melalui pe-
nyediaan kredit usaha rakyat (KUR) 
kepada para peternak sehingga da-
pat membantu permodalan usaha 
mereka.

“Selain itu, Tanijoy juga akan 
turun langsung untuk melakukan 
seleksi calon peternak serta me-
lakukan monitoring dan evaluasi 
dalam pelaksanaannya oleh peter-
nak,” jelas Nanda Putra.

Sinergi ini menjadi komitmen 
Berdikari untuk terus melakukan 
inovasi bisnis peternakan agar 
dapat mendorong untuk pening-
katan pendapatan peternak di 
wilayah kerjasama. Program kerja 
sama ini akan dimulai untuk para 
peternak di wilayah Madiun dan 
bekerja sama dengan pemerintah 
Madiun. l

Optimalkan Produktivitas 
dan Rantai Pasok Peternak, 
Berdikari dan Tanijoy 
Jalin Kerjasama
pT berDikari (persero) menanDaTangani kerjasama Dengan 
Tanijoy sebagai plaTForm penyeDia jasa akses perDagangan 
serTa jasa agribisnis. kerjasama ini Diharapkan DapaT 
mewUjUDkan keTahanan pangan nasional sekaligUs Upaya 
pengembangan masyarakaT peTernak melalUi program 
korporaTisasi peTernak.
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pt Berdikari (Perdero) men-
datangkan 16.000 ekor D-
Line indukan/bibit ayam 
Grand Parents Stock (GPS) 

sebagai bibit ayam pedaging (broi-
ler). Kedatangan GPS dibagi men-
jadi dua kali pengiriman dengan 
masing-masing 8.000 indukan 
pada tanggal 21 dan 27 November 
2020. 

Kedatangan 16 ribu ekor D-line 
DOC GPS tersebut merupakan 
bagian dari kuota ayam GP yang 
diperoleh Berdikari dari Kemen-

terian Pertanian sebanyak 43.426 
ekor D-line DOC GPS tahun 
2020, dimana angka tersebut ha-
nya meng-cover 7% dari market 
share total GP nasional sebanyak 
650 ribu ekor. 

Sesuai dengan Peraturan Men-
teri Pertanian No.51/Permentan/
OT.140/9/2011 tentang Rekomen-
dasi Persetujuan Pemasukan dan 
Pengeluaran Benih dan/atau Bibit 
Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wi-
layah Negara Republik Indonesia, 
Berdikari telah sesuai dan meme-

nuhi persyaratan dalam prosedur 
seperti tertera pada Permentan 
untuk mendatangkan bibit DOC 
tersebut.

Ketika tiba DOC GPS ekor D-
line mendapatkan penanganan 
yang intensif untuk menjaga kua-
litas ayam agar tetap mendapat-
kan kualitas dan performa ayam 
yang maksimal. Sehingga dapat 
selain memenuhi kebutuhan bibit 
ternak di dalam negeri, tetapi juga 
dapat memberikan perbaikan kua-
litas ternak ayam di masyarakat.

Nantinya, dari 16.000 ekor D-
line DOC GPS ini diproyeksikan 
dapat menghasilkan sebanyak 
640.000 DOC PS. Nantinya dari 
640.000 DOC PS akan mengha-
silkan hingga 90.000.000 ayam 
FS Broiler untuk memenuhi ke-
butuhan protein berupa ayam 
potong secara nasional. l

Berdikari Datangkan 16.000 
Ekor D-Line DOC GPS
pT berDikari (perDero) menDaTangkan 16.000 ekor D-line inDUkan/
bibiT ayam granD parenTs sTock (gps) sebagai bibiT ayam 
peDaging (broiler). hal TersebUT merUpakan Upaya pT berDikari 
UnTUk memenUhi kebUTUhan proTein berUpa ayam poTong secara 
nasional.

BerIta holDIng



33

Media RNi Edisi 191 | Desember 2020

potensi aset PT SHS cukup 
besar, bukan hanya lahan 
sawah yang cukup luas, tapi 
juga pabrik benihnya. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Direk-
tur Utama PT SHS, Karyawan Gu-
narso saat menerima kunjungan 
Direktur Utama PT RNI (Holding) 
Arief Prasetyo Adi beberapa waktu 
yang lalu. Yang datang bersama se-
jumlah pakar di bidang pangan.

Ia mengakui, saat ini memang 
pihaknya masih sebatas bergerak 

di hulu yakni memproduksi benih 
padi dan palawija seperti jagung. 
Namun ke depan, SHS juga akan 
memproduksi gabah dan beras un-
tuk konsumsi.

“Kami sudah bekerjasama de-
ngan peneliti, petani dan BUMN 
untuk masuk ke hilir. Saat ini me-
mang kita siapkan hulunya, tapi 
kita siap membantu produksi pa-
ngan,” ujar Karyawan.

Karyawan mengungkapkan, 
potensi lahan sawah yang dimiliki 

PT SHS seluas 3.200 ha dengan 
aliran irigasi teknis, sehingga bisa 
tanam hingga tiga kali. Saat ini 
BUMN benih ini memproduksi 
varietas padi Ciherang, Mekongga, 
Situbagendit dan Inpari.

“Saat ini kami bekerjasama 
memproduksi gabah konsumsi va-
rietas IF 8 dan IF 16 di lahan seluas 
50 ha sejak musim tanam April-
Mei,” jelasnya.

Sementara kapasitas produksi 
benih padi PT SHS mencapai 
92.500 ton atau 30 persen dari 
market benih padi secara nasional 
mencapai 300-350 ribu ton. Pro-
duksi benih tersebut berasal dari 
18 cabang PT SHS yang berada di 
seluruh Indonesia dengan 27 unit 
produksi benih.

Untuk memproduksi benih, 

Jadi Bagian Holding BUMN 
Pangan, PT SHS Siap 
Terjun ke Bisnis Hilir
pT sang hyang seri (shs) akan menjaDi salah saTU bUmn pangan 
yang menjaDi bagian Dari holDing pangan. bUmn yang selama 
ini bergerak Dalam proDUksi benih perTanian, khUsUsnya paDi,ke 
Depan siap masUk ke bisnis hilir.
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lanjut Karyawan, pihaknya juga 
bekerjasama dengan petani pe-
nangkar benih.

“Memang kapasitas produksi 
itu belum termanfaatkan semua. 
Produksi benih baru 10-20 ribu 
ton saja. Banyak pabrik yang ti-
dak jalan, sehingga ke depan de-
ngan Holding BUMN pangan ini 
saya harapkan bisa lebih optimal,” 
katanya.

Menurutnya, dalam pemasaran 
benih selama ini PT SHS melalui 
dua cara yakni pesanan pemerin-
tah dan pasar bebas dengan men-
jual di kios dan toko pertanian 
yang menjadi jaringan PT SHS. 

Untuk musim panen tahun 2020, 
pihaknya selain memproduksi 
benih juga gabah untuk konsumsi. 
“Offtaker-nya kita bekerjasama de-
ngan PT Food Station Tjipinang 
Jaya. Jadi kita sudah mulai me-
ngembangkan produksi benih dan 
beras,” ungkapnya.

Direktur Utama PT RNI (Hol-
ding), Arief Prasetyo Adi berharap, 
potensi aset PT SHS bisa diopti-
malkan. Salah satu yang sudah di-
lakukan adalah membuat demplot 
padi varietas IF 8 dan IF 16 beker-
jasama dengan akademisi.

“Hasilnya ternyata cukup baik, 
produktivitasnya bisa mencapai 8 

ton/ha gabah kering panen atau 
diatas rata-rata nasional yang ha-
nya 6 ton/ha. Ternyata dengan in-
tensifikasi kita bisa meningkatkan 
produksi pangan,” katanya.

Ke depan menurut Arief, PT 
SHS bukan hanya membuat benih 
padi, tapi juga memproduksi be-
ras. Sementara dalam pemasar-
annya, nantinya ada BUMN lain 
yang menjadi bagian Holding yang 
akan melakukannya.

“Jadi kita buat matrik. BUMN 
mana yang dibagian hulu, BUMN 
yang tugasnya mengurusi stok 
(gudang) dan yang bagian distri-
busi,” cetusnya. l
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