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KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Radiant Utama Interinsco Tbk 

memproyeksikan prospek bisnis tahun ini bakal lebih cerah dibandingkan tahun 

lalu. Pada 2019, Radiant Utama membidik pendapatan Rp 1,63 triliun. 

Pendapatan dan laba bersih tahun ini diperkirakan tumbuh masing-masing di 

kisaran 25% dan 15% dibandingkan tahun 2018, ungkap Direktur Utama PT 

Radiant Utama Interinsco Tbk, Sofwan Farisyi kepada KONTAN, Senin (7/1). 

Sepanjang tahun lalu, emiten berkode saham RUIS di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) ini menorehkan pendapatan Rp 1,3 triliun, tumbuh 13% ketimbang tahun 

2017. 
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Untuk memuluskan rencana bisnis di sepanjang 2019, Radiant Utama merogoh 

belanja modal US$ 15 juta. Sofwan mengatakan, pengembangan proyek mobile 

offshore production unit (MOPU) akan menyerap porsi terbesar dari perkiraan 

total belanja modal tersebut. Sumber dana untuk belanja modal sebagian besar 

berasal dari kombinasi pembiayaan pihak bank dengan adanya fasilitas 

pendanaan baru yang diperkirakan akan diperoleh di kuartal I 2019, ujar dia. 

Menurut Sofwan, kontraktor karya migas yang saat ini beroperasi akan berusaha 

mempertahankan volume produksi meski secara global masih dibayangi fluktuasi 

harga minyak. Ada juga perkiraan penurunan lifting migas domestik pada tahun 

ini. Kondisi bisnis migas yang masih fluktuasi tentu berpengaruh terhadap nilai 

kontrak yang dikerjakan, kata Sofwan. 

Oleh sebab itu, manajemen RUIS juga akan menggenjot efisiensi secara 

berkelanjutan atas biaya pelaksanaan proyek dengan melihat peluang dari 

kontrak yang ada. Termasuk biaya bunga dari pembiayaan proyek serta 

memonitor ketat biaya umum operasional lainnya, jelas Sofwan. 

Meski begitu, peluang bisnis RUIS di sektor migas masih besar. Buktinya, 

dibukanya tender atas kontrak berskala besar selama tiga sampai empat bulan 

terakhir yang beberapa di antaranya dimenangi RUIS pada akhir 2018. 

Misalnya, proyek skala besar yang diterima RUIS berasal dari Grup Pertamina 

dengan nilai Rp 300 miliar. Adapun realisasi kontrak yang diperoleh RUIS pada 

2018 mencapai Rp 2,2 triliun. 

Pada tahun ini, Radiant Utama mengincar kontrak pengembangan MOPU senilai 

US$ 90 juta. Selain mengembangkan bisnis di sektor migas, RUIS menangani 

pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Sofwan memproyeksikan lini 

bisnis energi baru dan terbarukan (EBT) bakal lebih baik pada tahun ini. Terlebih, 

setelah terbit beberapa aturan baru, sehingga diharapkan semakin memperjelas 

roadmap pencapaian diversifikasi energi di 2025, ungkap dia. 



Dalam upaya mengembangkan lini bisnis ini, RUIS telah menjalin beberapa 

kemitraan strategis, baik dari dalam maupun luar negeri. Kelak, perusahaan ini 

berharap sudah siap apabila ada peluang proyek-proyek potensial yang 

diperkirakan akan dikerjakan pada tahun ini. 

Dari lini bisnis tersebut, RUIS menargetkan pertumbuhan tahun ini berkisar 

20%–25% ketimbang tahun lalu. 

Reporter: Ika Puspitasari 

Editor: Narita 
 


