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ILUSTRASI. Pengerjaan Proyek Penunjang Jasa Migas oleh PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) di Sumur Meliwis. 

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo . 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan jasa penunjang migas PT Radiant 

Utama Interinsco Tbk (RUIS) meraih hasil kinerja keuangan positif hingga kuartal III-

2020. 

Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), RUIS membukukan 

pendapatan sebanyak Rp 1,19 triliun per kuartal III-2020. Jumlah ini meningkat 

6,25% (yoy) dibandingkan realisasi pendapatan RUIS di kuartal III-2019 sebesar Rp 

1,12 triliun. 

Mayoritas pendapatan RUIS diperoleh dari segmen jasa pendukung operasi sebesar 

Rp 776,09 miliar di kuartal III-2020. Kemudian disusul oleh pendapatan segmen jasa 

agensi dan kegiatan lepas pantai sebesar Rp 271,06 miliar, jasa inspeksi sebesar Rp 

130,02 miliar, dan lain-lain sebesar Rp 17,42 miliar. 
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Dari sisi pelanggan, sebagian besar pendapatan RUIS per kuartal III-2020 berasal dari 

PT Pertamina Hulu Mahakam sebanyak Rp 258,58 miliar. RUIS juga memperoleh 

pendapatan dari Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty. Ltd sebesar Rp 206,16 miliar 

dan PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp 94,06 miliar. 

Sementara itu, RUIS mencatatkan beban langsung sebesar Rp 1,02 triliun per kuartal 

III-2020 atau naik 6,25% (yoy) dibandingkan beban langsung di kuartal III-2019 

sebesar Rp 0,96 triliun. 

Di sisi lain, RUIS mengalami kerugian bersih kurs mata uang asing sebanyak Rp 7,81 

miliar hingga kuartal III-2020. Hasil ini berbanding terbalik dengan kuartal III-2019 

yang mana RUIS meraup keuntungan bersih kurs mata uang asing sebesar Rp 975,98 

juta. 

Kendati demikian, RUIS sanggup mengantongi laba bersih periode berjalan yang 

dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 22,58 miliar per kuartal 

III-2020. Nilai tersebut lebih tinggi 5,86% (yoy) dibandingkan laba bersih perusahaan 

di kuartal III-2019 sebesar Rp 21,33 miliar. 

RUIS memiliki liabilitas sebesar Rp 839,36 miliar per kuartal III-2020. Jumlah 

tersebut tumbuh 2,56% dibandingkan liabilitas RUIS di akhir tahun 2019 sebesar Rp 

818,35 miliar. Total ekuitas yang dimiliki RUIS hingga kuartal III-2020 mencapai Rp 

450,96 miliar atau meningkat 4,14% dibandingkan ekuitas perusahaan di akhir tahun 

2019 sebesar Rp 433 miliar. 

Adapun jumlah aset yang dimiliki oleh RUIS hingga kuartal III-2020 yakni sebesar 

Rp 1,29 triliun. Nilai ini meningkat 3,2% dibandingkan jumlah aset RUIS di akhir 

tahun 2019 sebesar Rp 1,25 triliun. 

 


