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Perkuat Pengembangan Usaha BUMN Klaster Pangan, RNI 

Gandeng TaniHub Group 
 

JAKARTA – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) menggandeng start up agritech 

ternama PT Tani Group Indonesia (TaniHub Group) dalam kerjasama pengembangan usaha dan 

bisnis pertanian dan UMKM. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota 

kesepahaman oleh Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi dan CEO TaniHub Group Ivan Arie 

Sustiawan, Senin, 25 Januari 2021, di Wakita Rajawali Tower (WRT), Jakarta. 

 

Menurut Arief, penandatangan kerjasama bisnis tersebut bertujuan untuk meningkatkan skala 

bisnis kedua belah pihak yang sama-sama bergerak dalam bidang pertanian dan pangan. RNI 

sendiri saat ini sedang gencar mendorong pengembangan bisnis pangan, hal tersebut sejalan 

dengan penugasan RNI sebagai Ketua BUMN Klaster Pangan yang tengah dipersiapkan untuk 

menjadi Holding BUMN Pangan. 

 

Arief menambahkan, untuk memastikan kerjasama mencapai tujuan yang diharapkan, baik RNI 

maupun TaniHub Group akan mengoptimalkan sejumlah potensi yang dimiliki masing-masing 

perusahaan. RNI bersama 8 BUMN yang tergabung kedalam BUMN Klaster Pangan memiliki 

keuanggulan dari sisi pengalaman dalam pengembangan dan budidaya berbagai komoditas 

pangan, ditambah jaringa logistik yang tersebar di seluruh provinsi. Sementara TaniHub Group 

unggul dari sisi jaringan dan inovasi teknologi melalui berbagai platform e-commerce serta 

permodalan. 

 

”Kedepannya, sinergi antara RNI dan TaniHub Group sangat potensial untuk terus ditingkatkan 

ke berbagai bidang dan unit usaha yang dimiliki kedua belah pihak. Dalam waktu dekat akan 

dilakukan kerjasama pengelolaan supply chain produk beras, gula, perikanan, daging, dan 

komoditas pangan lainnya. RNI dan BUMN Klaster Pangan juga memiliki petani dan nelayan 

binaan yang dapat dikerjasamakan dari sisi permodalan,” kata Arief. 

 

Ia berharap kerjasama ini mampu mendukung ketersediaan produk pangan di tengah-tengah 

masyarakat. Dengan pemanfataatan teknologi yang dimiliki TaniHub Group, melalui platform e-

commerce-nya, maka ketersediaan dan keterjangkauan produk-produk pangan yang diproduksi 

BUMN Klaster Pangan dapat lebih merata dan berkesinambungan.  

 

Dari sisi operasional perusahaan, Arief berharap, dapat dilakukan peningkatkan skala usaha, 

akses pendanaan, dan profitabilitas BUMN Klaster Pangan. RNI juga dapat belajar dari 

pengalaman TaniHub Group menerapkan inovasi teknologi untuk peningkatan kinerja dan 

pengembangan ekosistem pertanian. 



 

Lebih lanjut, Arief meyakini, upaya memperbaiki tata kelola pangan nasional hanya dapat tercapai 

melalui kerja sama yang solid antar para pemangku kepentingan dari mulai instansi pemerintah, 

lembaga terkait, BUMN, BUMD, serta swasta.  

 

“Kolaborasi ini adalah salah satu upaya mensinergikan BUMN dengan pihak swasta yang 

memiliki keunggulan dari sisi teknologi. Dengan mengembangkan berbagai kompetensi yang 

dimiliki, kami akan berupaya maksimal agar kolaborasi ini berdampak signifikan bagi 

perkembangan ekosistem pangan nasional, mengingat saat ini industri pangan tengah 

menghadapi tantangan yang sangat berat sehingga diperlukan keberanian dalam berinovasi 

melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi,” ujarnya. 

 

Sementara itu, Ivan Arie Sustiawan meyakini bahwa pengembangan bisnis bersama RNI Holding 

akan bermanfaat bagi perbaikan ekosistem pertanian, yang berujung pada kesejahteraan petani, 

peternak, dan nelayan yang bermitra dengan kedua belah pihak. 

 

“Sebagai sebuah startup pertanian yang masih berusia muda, TaniHub Group siap berkolaborasi 

dengan para pemain di industri pangan nasional baik BUMN maupun swasta agar visi 

perusahaan yaitu ‘Agriculture for Everyone’ yang diwujudkan dalam perbaikan kesejahteraan 

petani dan peningkatan ekonomi nasional dapat semakin terakselerasi,” ujar Ivan. 

 

 

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. 
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