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Stabilkan Harga Gula, PT PG Rajawali II Gelar Operasi Pasar di 4 Kota/Kabupaten di Jawa 

Barat  

 

JAKARTA - Kelangkaan gula pasir akhir-akhir ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Stoknya 

yang menipis membuat harga gula di pasaran kian tinggi, yaitu dikisaran Rp 16.000 hingga Rp 

18.000 per kilogram. Guna membantu menstabilkan harga gula, PT Rajawali Nusantara 

Indonesia (Persero) (RNI) melalu Anak Perusahaannya PT PG Rajawali II menggelar operasi 

pasar gula di beberapa titik di Jawa Barat, pada 22-23 Mei 2020. 

 

Direktur Utama PT PG Rajawali II Sagita Hariadin mengatakan, operasi pasar ini diharapkan 

dapat menekan harga gula di pasaran sesuai harapan pemerintah dengan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) Rp 12.500,- per kilogram. Selain itu, juga bertujuan untuk membantu masyarakat 

memperoleh gula dengan harga wajar dan kualitas yang baik di tengah situasi pandemik Covid-

19 dan menjelang Lebaran.  

 

“Oprasi pasar dilaksanakan di sekitar wilayah kerja perusahaan, yaitu di Kota Cirebon, Kabupaten 

Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang. Rencananya operasi pasar ini akan 

dilakukan secara berkesinambungan sampai dimulainya musim giling tebu, yaitu sekitar bulan 

Juni 2020,” ujarnya. 

 

Sagita mengatakan, dalam operasi pasar ini PT PG Rajawali II menggelontorkan sekitar 5-10 ton 

gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H. Harga jual 

dipatok Rp 12.000 – Rp 12.500,-/kg. 

 

 “Harga tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI, Nomor 07 Tahun 2020. 

Untuk pemerataan, kami memberlakukan ketentuan dimana setiap orang maksimal dapat 

membeli sebanyak 2 kg gula,” ungkapnya. 

 

Terkait dengan kondisi pandemi, Sagita menegaskan, dalam menentukan lokasi pihaknya 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, mengingat ada beberapa lokasi yang 

berstatus Red Zone. “Dalam pelaksanaannya, kami melibatkan Kepolisian Sektor serta Komando 

Rayon Militer setempat agar pelaksanaannya tertib dan masyarakat yang datang disiplin dalam 

menerapkan aturan jarak fisik yang aman,” ujarnya. 

 

Ia menambahkan, operasi pasar juga dilaksanakan dengan memperhatikan protokol Kesehatan 

dan kebersihan yang ketat. Prosedur tersebut antara lain, pembeli diwajibkan memakai masker, 

mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di sekitar lokasi sebelum melakukan pembelian, 

pengecekan suhu tubuh menggunakan Thermometer Gun, dan penerapan jarak fisik. 

 



    

 

Sekilas PT RNI (Persero) 

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) merupakan BUMN yang saat ini lebih fokus 

dibidang pangan dan dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan 

pangan, saat ini RNI bersama 8 BUMN pangan lainnya tergabung kedalam Kluster BUMN 

Pangan. RNI sebagai Induk Kluster, berperan aktif mendorong sinergi antar BUMN anggota 

Kluster Pangan guna mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keberlanjutan 

pangan Indonesia. Dalam aktivitas bisnisnya, RNI memiliki 11 Anak Perusahaan dalam bidang 

agro-industri, alat kesehatan, bidang perdagangan dan distribusi serta memiliki jaringan 

sebanyak 48 cabang yang tersebar di kota besar seluruh Indonesia. Di  tengah pandemi Covid-

19, RNI berperan aktif dalam penyediaan alat Kesehatan, obat-obatan, serta APD di RS Darurat 

Covid-19 Wisma Atlet Jakarta, serta di RS BUMN, RS rujukan lainnya dan Instansi yang 

membutuhkan. 

 

Sekilas PT PG Rajawali II 

PG Rajawali II yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin S No.46 Cirebon adalah anak perusahaan 

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan kepemilikan sahamnya 99,9%. Bisnis utama 

PT PG Rajawali II adalah Produksi Gula dengan unit usaha PG Jatitujuh, PG Subang, PG 

Tersana Baru, PG Sindanglaut dan PSA Palimanan yang memproduksi Alkohol dan Spiritus. 

Dalam rangka meningkatkan riset dan pengembangan, khususnya dalam bidang pembibitan dan 

varietas unggul tanaman tebu, PT PG Rajawali II memiliki unit Puslitagro yang berlokasi di PG 

jatitujuh. 

 

 

 

Informasi lebih lanjut: 

Erwin Yuswanto 

Sekretaris Korporasi PT PG Rajawali II 
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