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Komitmen Jaga Kepercayaan Investor, RNI Resmi Lunasi MTN 

dan Sukuk Rp665 Miliar 
 

JAKARTA – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) telah resmi melunasi pembayaran 

Medium Term Notes (MTN) I, II dan Sukuk Ijarah dengan total Rp 665 miliar. Direktur Keuangan 

RNI Pramusti Indrascaryo, Selasa, 29 September 2020, di Jakarta mengatakan, pelunasan 

tersebut ditandai dengan pembayaran Sukuk sebesar Rp200 miliar yang dilaksanakan pada 

kuartal ketiga tahun 2020. 

 

Pramusti mengatakan, sebelumnya RNI telah melunasi pembayaran MTN tahap I sebesar Rp77 

miliar pada tanggal 14 April 2020 dan MTN tahap II sebesar Rp388 miliar pada tanggal 9 Juni 

2020.  

 

“Pembayaran terakhir adalah melakukan pelunasan Suku sebesar 200 miliar yang telah kami 

lakukan pada 2 Agustus 2020. Pelunasan MTN dan Sukuk ini merupakan wujud komitmen 

perseroan dalam menjaga kepercayaan para investor dan stakeholder,” ujarnya. 

 

Menurut Pramusti, keberhasilan RNI melunasi pembayaran MTN dan Sukuk yang jatuh tempo 

pada tahun ini secara tepat waktu tidak terlepas dari penerapan strategi pengelolaan arus kas 

yang tepat sasaran. Ia mengatakan, di awal tahun buku pihaknya telah melakukan pencadangan 

sejumlah dana untuk dialokasikan bagi pembayaran MTN tahap I, II, dan Sukuk.  

 

Di samping itu, perseroan juga secara konsisten menerapkan pengendalian biaya dan cost 

reduction. Sampai dengan Juni 2020, langkah tersebut secara efektif mampu menurunkan biaya 

usaha hingga 29% di bawah anggaran atau turun 12% dibanding realisasi tahun lalu. Melalui 

efisiensi biaya tersebut, perseroan dapat lebih leluasa melakukan optimalisasi sumber dana 

internal perusahaan (dana sendiri), hal tersebut didukung dengan seiring membaiknya kinerja 

perusahaan di semester I tahun 2020. 

 

Keberhasilan melakukan pelunasan MTN dan Sukuk tepat waktu menumbuhkan optimisme bagi 

kinerja RNI menjelang penutupan kuartal ketiga tahun ini. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi 

yang masih menurun akibat pandemi virus Covid-19, perusahaan yang masih memiliki kewajiban 

pelunasan MTN kerap dihadapkan pada persoalan arus kas yang tidak lancar akibat melemahnya 

aktivitas ekonomi global yang berdampak pada penurunan aktivitas bisnis.  

 



 

“Berkat penerapan strategi pengelolaan arus kas dan pengendalian biaya yang tepat, kami bisa 

menjaga kondisi kas tetap stabil sehingga pembayaran MTN tahap I, II, serta Sukuk RNI berjalan 

sesuai rencana dan tidak membebani kondisi keuangan perusahaan,” ungkapnya. 

 

Pramusti berharap, keberhasilan perseroan menyelesaikan kewajiban terkait MTN dan Sukuk 

tersebut dapat semakin menumbuhkan kepercayaan investor dan stakeholder terhadap entitas 

bisnis RNI Group yang saat ini kinerjanya terus menunjukan tren positif.  

 

“RNI memiliki komitmen penuh dalam menjaga kepercayaan investor dan stakeholder serta nama 

baik Pemegang Saham di setiap aksi korporasi yang dijalankan. Diharapkan kepercayaan 

investor dan stakeholder dapat semakin meningkat sehingga memudahkan kami dalam mencari 

mitra strategis di tengah upaya memajukan perusahaan,” ujarnya. 

 

 

 

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. 
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