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Bupati Luwu Utara terima Bantuan Genset dan Alat Listrik dari RNI 

untuk Korban Banjir Bandang 
 

LUWU UTARA – Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana banjir bandang di 

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, PT Rajawali Nusantara 

Indonesia (Persero) (RNI) menyalurkan sejumlah bantuan berupa genset, lampu, serta alat-alat 

kelistrikan. Bantuan diterima oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Selasa, 21 Juli 2020, di 

Kontor Bupati Luwu Utara. 

 

Menurut Penanggung Jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) RNI Yan 

Satyananda, Rabu, 22 Juli 2020, di Jakarta, penyaluran bantuan ini merupakan wujud solidaritas 

RNI kepada seluruh korban bencana banjir bandang yang menimpa Masamba pada Senin 

malam, 13 Juli 2020. Ia berharap, bantuan genset, lampu, dan alat kelistrikan ini dapat 

meringankan beban masyarakat terdampak di sejumlah titik yang saat ini masih sangat 

membutuhkan akses listrik dan alat penunjang penerangan lainnya. 

 

Yan mengatakan, agar bantuan tepat sasaran RNI sebelumnya telah berkoordinasi dengan Ketua 

Satgas Bencana BUMN Wilayah Sulawesi Selatan PT Kawasan Industri Makassar (Persero) 

(KIMA) guna menginventarisir kebutuhan apa saja yang saat ini masih terbatas dan mendesak  

di lokasi bencana.  

 

“Berdasarkan informasi dari Ketua Satgas, salah satu kebutuhan yang mendesak dan masih 

terbatas adalah listrik dan penerangan, sehingga kami segera memutuskan untuk menyalurkan 

bantuan berupa genset, lampu dan alat-alat kelistrikan. Bantuan kami kirimkan langsung dari 

Kantor Cabang Anak Perusahaan RNI Group, PT Rajawali Nusindo cabang Makassar,” ujarnya. 

 

Lebih lanjut Yan menambahkan, bantuan ini adalah bagian dari aktivitas PKBL RNI yang 

pendanaannya memang dipersiapkan untuk disalurkan bagi kegiatan sosial, pelestarian 

lingkungan serta aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan. Menurutnya, 

sebagai BUMN RNI tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis tetapi juga memiliki tanggung jawab 

sosial untuk berperan aktif membantu masyarakat terlebih di tengah kondisi bencana seperti yang 

terjadi di Masamba, Luwu Utara. 

 

Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyampaikan terima kasih kepada RNI 

atas bantuan yang telah disalurkan. Ia mengatakan bantuan berupa genset dan alat-alat 

kelistrikan ini akan sangat membantu masyarakat di sejumlah lokasi terdampak, pasalnya saat 

ini masih banyak daerah bencana yang listriknya padam. 

 



 
Selanjutnya, bantuan tersebut akan disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Utara untuk dikemudian didistribusikan 

kepada masyarakat di sejumlah titik yang terdampak banjir bandang. 

 

 

 

Sekilas PT RNI (Persero) 

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

memprioritaskan aktivitas bisnisnya pada bidang pangan dalam rangka mendukung program 

pemerintah mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini RNI bersama 8 BUMN pangan lainnya 

tergabung kedalam Klaster BUMN Pangan. RNI sebagai Ketua Klaster, berperan aktif mendorong 

sinergi antar BUMN anggota Klaster Pangan guna mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, 

kualitas, dan keberlanjutan pangan Indonesia. Dalam aktivitas bisnisnya, RNI memiliki 11 Anak 

Perusahaan dalam bidang agroindustri, 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. 

 

 

Informasi lebih lanjut: 

Iqbal Nurman Suwitamihardja 

Manager Komunikasi Korporasi  

dan Layanan Direksi PT RNI (Persero) 

Email : iqbal.nurman@rni.co.id 

Tlp : (021) 80604255 

 

 


