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Jakarta – Meski dihantui sentimen pandemi Covid-19, PT Radiant Utama 

Interinsco Tbk (RUIS) optimis targetkan pendapatan dan laba bersih hingga 

akhir tahun ini dapat tumbuh 10-15%. Target tersebut dinilai masih realistis di 

tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. 

Direktur Keuangan Radian Utama Interinsco, Muhammad Hamid dalam siaran 

persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, optimisme perseroan juga didukung 

atas keberhasilan perseroan mempertahankan kinerja yang positif sepanjang 

semester pertama tahun ini. Sedangkan faktor pendorong pertumbuhan berasal 

dari kontrak yang telah diraih (contract on hand ) lebih besar di awal tahun 

sebagai hasil dari perolehan kontrak baru sepanjang tahun 2018-2019. 

“Pekerjaan proyek baru untuk MOPU di Meliwis sudah mulai berkontribusi 

terhadap pendapatan. Selain itu optimalisasi pengelolaan proyek dan biaya 

overhead turut berkontribusi peningkatan laba secara keseluruhan,”kata Hamid. 

Hingga semester I-2020, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 822,45 

miliar atau naik 15,75% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 710,48 miliar. 

Laba bersih tercatat meningkat 34,52% menjadi sebesar Rp 18,43 miliar hingga 

akhir Juni 2020, dari sebelumnya sebesar Rp 13,70 miliar. Di sisi lain, Hamid 

menjelaskan, optimisme untuk mengejar target ditopang oleh perolehan kontrak 

baru perseroan sebesar Rp 675 miliar pada semester I-2020, sehingga contract 

on hand hingga Juni 2020 mencapai Rp 3,9 triliun. Pada semester II-2020, dia 

mengungkapkan, Radiant optimistis masih mampu untuk menambah proyek-

proyek baru dengan kisaran nilai kontrak sebesar Rp 500-700 miliar. “Fokus 

https://www.neraca.co.id/article/136421/kinerja-semester-satu-positif-radiant-utama-optimis-target-bisnis-tercapai
https://www.neraca.co.id/article/136421/kinerja-semester-satu-positif-radiant-utama-optimis-target-bisnis-tercapai


untuk short term project berdurasi kurang dari satu tahun, terutama untuk 

segmen bisnis jasa penunjang konstruksi sipil,” ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Utama Radiant Sofwan Farisyi mengatakan, perseroan 

diharapkan dapat merealisasikan target jangka panjang portofolio aset di bidang 

energi tahun ini. Di antaranya, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 

(PLTSA) di dua kota besar, melalui kerja sama dengan mitra strategis. Proyek ini 

diharapkan dapat direalisasikan untuk mendukung pemerintah dalam hal 

diversifikasi energi. “Selain itu, perseroan telah melakukan pekerjaan 

pendukung, di antaranya dengan melakukan pemasangan Solar PV baik di 

industrial maupun residensial,” ujarnya. 

Dia mengatakan, perseroan juga melalukan pemantauan terhadap utilisasi 

kontrak dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi dan 

peluang untuk tetap mempertahankan kontrak hingga dapat terutilisasi 

semaksimal mungkin. Meskipun saat ini tidak terdapat hal yang signifikan dari 

hasil re-negosiasi dari klien, langkah antisipatif untuk menghadapi kejadian yang 

sama perlu dilakukan. 

 


