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Respon Cepat Bencana Banjir Jabodetabek, RNI serahkan Bantuan 

Perahu Karet dan Logistik 
 

JAKARTA - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) merespon cepat bencana banjir 

yang menerjang wilayah Jabodetabek dengan menyalurkan bantuan berupa perahu karet dan 

kebutuhan logistik. Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi 

kepada Ikatan Anggota Pendukung Palasi SMA 1 Jakarta (IAPP) Peduli Lingkungan dan 

Bencana, Sabtu, 20 Februari 2021, di Jakarta. 

 

Menurut Arief, bantuan perahu karet ini bertujuan untuk membatu proses evakuasi warga yang 

masih terjebak banjir di wilayah Jakarta, selain itu untuk mendukung proses mobilisasi logistik ke 

sejumlah titik, mengingat berdasarkan informasi masih banyak warga yang terjebak atau memilih 

bertahan di pemukiman mereka yang telah terpendam banjir. 

 

"Melihat kondisi banjir yang cukup masif melanda wilayah di Jabodetabek, maka RNI berinisiatif 

untuk segera menyalurkan bantuan berupa perahu karet dan logistik. Batuan perahu karet kami 

serahkan langsung kepada IAPP sementara bantuan logistik langsung didistribusikan ke 

sejumlah titik oleh Satgas Bencana Internal RNI," ujarnya. 

 

Adapun untuk bantuan logistik, RNI menyalurkan kebutuhan pokok dan sandang kepada 

masyarakat di tiga titik wilayah yaitu Jakarta, Tangerang dan Depok, serta Bekasi. Arief 

mengatakan, secara internal, RNI membentuk Tim Bantuan Banjir untuk menghimpun dan 

menyalurkan bantuan bagi para korban banjir. Bantuan tersebut akan disalurkan secara berkala.  

 

Arief mengatakan, aktivitas ini merupakan bagian dari bentuk Tanggung Jawab Sosial RNI bagi 

masyarakat. "Sebagai BUMN, RNI tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis yang berorientasi 

profit semata tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan memberikan bantuan dna 

kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar khususnya yang terdampak bencana," ujarnya. 

 

Ia berharap bantuan yang disalurkan ini dapat menyelamatkan dan meringankan beban 

masyarakat yang terdampak sehingga dapat segera bangkit dan beraktivitas kembali setelah 

banjir reda. 

 

Sementara itu, Kepala Bidang Peduli Lingkungan dan Bencana IAPP Octave Kalesaran, 

mengatakan, bantuan perahu karet ini sangat berguna dan berarti ditengah kondisi bencana 

banjir seperti yang saat ini terjadi di sekitar Jakarta. 

 



 
 
 
 

“Setelah kami terima, perahu karet tersebut langsung dioperasikan untuk melakukan evakuasi  di 

daerah Mampang Kecamatan Pancoran. Dimana dilokasi ini terdapat 500 kepala keluarga 

terdampak, diantaranya terdapat balita dan ibu hamil,” ujarnya. 

 

Ia berharap, kolaborasi antara kelompok peduli lingkungan dengan korporasi seperti yang 

dilakukan RNI dapat terus terjalin guna menghadapi dan mengantisipasi kondisi bencana 

kedepannya. 

 

 

 

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 nasional. Saat ini RNI bersama 8 BUMN pangan 

lainnya tergabung kedalam BUMN Klaster 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 yang bergerak dalam bidang agroindustri, alat kesehatan, serta 

bidang perdagangan dan distribusi dengan 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: 

Rizki Yudha Ramadhan 

Komunikasi Korporasi PT RNI (Persero) 

Email : rizki@rni.co.id 

Tlp : 081321978447 

 


