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Harga minyak anjlok di tengah pandemi corona membuat kontrak emiten berkode saham RUIS itu 

berkurang. 

 

PT Radiant Utama Interinsco Tbk menjadi salah satu perusahaan yang terpukul anjloknya harga minyak 

dunia. Emiten dengan kode saham RUIS itu memproyeksi pendapatan usaha pada tahun ini menurun. 

Direktur Utama Radiant Utama Sofwan Farisyi mengatakan anjloknya harga minyak membuat proyek 

klien berkurang. Bahkan, beberapa kliennya berusaha renegosiasi kontrak.  

"Diperkirakan akan terjadi penurunan utilisasi nilai kontrak karena turunnya harga minyak. Proses ini 

sedang dihitung oleh klien," kata Sofwan ke katadata.co.id pada Selasa (5/5). Di sisi lain, pandemi corona 

membuat pelaksanaan proses tender terhambat. Bahkan, beberapa proyek yang berhasil dimenangkan 

perusahaan harus ditunda. Dia pun memperkirakan pendapatan usaha bakal kontraksi di level 15% 

hingga 17%. 

 

Perusahaan yang bergerak di sektor jasa penunjang migas itu pun berusaha menahan penurunan 

pendapatan tahun ini. Salah satu caranya dengan inventarisasi dan diskusi secara intensif dengan para 

klien dan calon klien. Hal itu untuk memetakan lebih lanjut potensi penundaan proyek yang sedang 

berjalan. Selain itu, pihaknya renegosiasi kontrak dengan vendor yang berada di luar negeri. "Review 

organisasi secara keseluruhan juga," ujar dia. 

 

Di sisi lain, perusahaan berharap pemerintah memberikan insentif tambahan bagi pelaku industri. 

Sebab, insentif berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan belum efektif. "Itupun baru akan kami 

dapatkan di akhir tahun dan jika kami mendapatkan profit tentunya," kata dia. Oleh karena itu, dia 

berharap pemerintah memberikan relaksasi perpajakan seperti industri manufaktur. Salah satu insentif 

yang dibutuhkan yaitu pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) 21. "Karena hampir semua status klien 

kami merupakan wajib pungut PPN, kami berharap adanya relaksasi dalam proses percepatan 

pemrosesan restitusi PPN dan kemudahan mendapatkan SKB PPh 23, agar pendapatan kami tidak 

dipotong terlebih dahulu oleh klien," ujar dia. (Baca: Harga Minyak Jatuh, Penerimaan Migas Diramal Tak 

Capai Target APBN) Reporter: Verda Nano Setiawan 
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