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Pembentukan Holding BUMN Pangan Sudah Melalui Pertimbangan 

Berbagai Aspek 
 

JAKARTA – Rencana Konsolidasi BUMN Industri Pangan melalui pembentukan Holding BUMN 

Pangan sudah melalui pertimbangan berbagai aspek, hal tesebut disampaikan oleh Deputi 

Bidang Kordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, pada 

Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi BUMN Pangan, Kamis, 12 November 2020, di 

Jakarta. 

 

“Saya support karena saya pikir rancangan pembentukan holding konsolidasi BUMN ini sudah 

dengan pertimbangan berbagai hal, bukan hanya satu aspek tetapi juga berbagai aspek,” ujar 

Musdhalifah setelah usai menjadi Keynote Speech dalam FGD. 

 

Musdhalifah menambahkan, pembentukan holding BUMN Pangan merupakan salah satu solusi 

untuk menguatkan peran BUMN untuk berkontribusi kepada negara, baik untuk mewujudkan 

ketahanan pangan maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 

Ia pun menyinggung peran PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) sebagai calon 

holding BUMN Pangan, menurutnya RNI dapat merangkul BUMN Pangan guna membantu 

mewujudkan target-target yang diharapkan dan bisa berkontribusi untuk rakyat dalam 

mewujudkan ketahanan pangan. 

 

Musdhalifah berharap, BUMN Pangan dapat segera menjalankan peran dan berkontribusi 

langsung kepada masyarakat. “Kita tidak bisa menunggu hasil kajian selesai, karena kita sudah 

putuskan holding segera beraksi. Segera lakukan peran-peran, apa yang dibutuhkan, mari kita 

berkonsolidasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk dengan private sektor. Peran 

swasta untuk mewujudkan inisiatif baru juga kita butuhkan,” ujarnya. 

 

Ia berpesan, agar BUMN pangan dapat bekerjasama dengan semua aspek dan semua 

komponen, khususnya 4 komponen utama untuk mendorong pembangunan, yaitu petani atau 

rakyat, BUMN, Pemerintah dan swasta. 

 

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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