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KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga September tahun ini, PT Radiant Utama Interinsco Tbk 

(RUIS) telah memperoleh kontrak baru senilai Rp 1,82 triliun.  

Emiten berkode saham RUIS di Bursa Efek Indonesia ini membidik perolehan kontrak baru 

sebesar Rp 2,5 triliun sepanjang 2018, naik 38,89% dibandingkan perolehan kontrak baru pada 

2017 sebesar Rp 1,8 triliun.  

"Kontrak terbesar diperoleh dari jasa penunjang industri migas dengan klien perusahaan 

kontraktor migas besar yang beroperasi di Indonesia," kata Direktur Utama Radiant Utama 

Sofwan Farisyi.  

Pada pemberitaan sebelumnya, perusahaan ini tengah mengejar kontrak berskala besar. 

Misalnya, RUIS mengincar setidaknya 2-3 tender di Blok Mahakam.  

http://quote.kontan.co.id/RUIS


Sofwan bilang, RUIS telah mendapatkan beberapa kontrak besar hingga September 2018. 

"Beberapa kontrak lainnya sedang menunggu proses pengumuman pemenang tender yang 

rencananya akan dilakukan pada kuartal terakhir tahun ini," ujar dia.  

Radiant Utama tengah mengikuti beberapa tender untuk proyek yang akan dimulai pada 2019. 

Saat ini, Sofwan bilang perusahaan yang dipimpinnya masih banyak mendapatkan kontrak dari 

sektor migas.  

Melihat tren industri migas yang terus meningkat, dia menargetkan pada tahun depan perusahaan 

ini dapat memperoleh pertumbuhan perolehan kontrak sebesar 10% hingga 15% ketimbang 

2018.  

Ia menilai untuk sektor migas domestik, dengan berakhirnya kontrak konsesi atau proses 

peralihan blok migas yang besar, Radiant Utama optimistis dan memproyeksikan pertumbuhan 

pendapatan sejalan dengan pertumbuhan bisnis jasa penunjang migas.  

“Di sisi lain, kami juga tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian terutama untuk tender-tender 

yang membutuhkan investasi yang besar,” pungkas Sofwan.  

Sementara dalam bisnis usaha energi baru terbarukan (EBT), manajemen RUIS juga optimistis 

pada tahun mendatang bisnis EBT masih akan terus bertumbuh, mengingat pemerintah yang juga 

berkomitmen mencapai target bauran energi yang berasal dari EBT pada tahun 2025.  

Tahun ini, Radiiant Utama menargetkan kontribusi pendapatan dari sektor EBT mencapai 7% 

hingga 8% dari total pendapatan perusahaan. Proyeksi pendapatan serupa juga dipatok pada 

tahun depan.  

Sebagai informasi, RUIS mencatatkan kinerja yang cukup baik sepanjang kuartal III 2018. 

Hingga sembilan bulan di tahun ini, RUIS mencatatkan pendapatan sebesar Rp 953,80 miliar. 

Jumlah tersebut tumbuh 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 844,01 

miliar.  

Beban pendapatan mencapai Rp 803,97 miliar, tumbuh 13,91% dibandingkan kuartal III 2017 

sebesar Rp 705,76 miliar. Alhasil, Radiant Utama mencatatkan laba periode berjalan yang dapat 

diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih sebesar Rp 18,40 miliar. Jumlah itu melonjak 

27,95% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 14,38 miliar. “Sejauh ini 

pendapatan hingga kuartal III 2018 masih on-the track," ujar Sofwan.  
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