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PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) hingga kuartal I-2020 telah memperoleh pendapatan 
sebesar Rp 420,72 miliar, meningkat 25,5% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang 
sebesar Rp 335,25 miliar. Manajemen perseroan menyampaikan, perolehan pendapatan 
tersebut terdiri atas jasa pendukung operasi sebesar Rp 277,99 miliar, jasa agensi dan kegiatan 
lepas pantai Rp 89,12 miliar, jasa inspeksi Rp 42,64 miliar, dan lainnya sejumlah Rp 10,95 miliar. 
Sedangkan laba kotor perseroan pada kuartal I-2020 mencapai Rp 72,72 miliar, naik 40,14% 
dibandingkan kuartal I-2019 yang mencatatkan Rp 51,89 miliar. “Laba usaha juga meningkat 
mejadi Rp 43,49 miliar,” ungkap manajemen perseroan dalam laporan keuangannya.  

Adapun laba sebelum pajak turun 80,89% dari Rp 11,62 miliar pada kuartal I-2019 menjadi Rp 
2,22 miliar pada kuartal I-2020. Penurunan ini dikarenakan adanya beban bunga dan keuangan 
sebesar Rp 14,76 miliar, penghasilan bunga sebanyak Rp 308,69 juta, dan lain-lain. Sementara 
itu, perseroan membukukan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk sebesar Rp 3,05 miliar dari sebelumnya yang membukukan laba bersih Rp 7,1 
miliar. Sedangkan total aset emiten yang bergerak di bidang usaha utama kontraktor 
penambangan ini mencapai Rp 1,35 triliun per kuartal I-2020, meningkat dari periode 31 
Desember 2019 yang sebesar Rp 1,25 triliun.  

Total liabilitas tercatat Rp 927,66 miliar, meningkat dari Rp 818,35 miliar dan total ekuitas turun 
menjadi Rp 429,95 miliar dari Rp 433 miliar. Di sisi lain, berdasarkan informasi dalam laporan 
keuangan Radiant Utama, terungkap bahwa PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) telah 
setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada perseroan berupa fasilitas Omnibus Trade 
Finance (uncommitted, revolving) dengan total plafon sebesar US$ 3 juta. Fasilitas ini 
merupakan pengambilalihan dari fasilitas yang sebelumnya diberikan oleh MUFG Bank Ltd. 
Secara rinci, berdasarkan adendum perjanjian tanggal 10 September 2019, jangka waktu 
fasilitas ini adalah hingga 10 September 2020. Fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan piutang 
usaha yang dimiliki oleh perseroan. Pada 17 Maret 2020, fasilitas ini diambilalih oleh Bank 
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Danamon Indonesia dan pada 20 Maret 2020, MUFG Bank Ltd mengeluarkan surat pernyataan 
lunas untuk seluruh kewajiban perseroan kepada MUFG.  
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