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ILUSTRASI. Pekerja di Perusahaan Migas PT Radiant Utama Interinsco Tbk. PT Radiant 
Utama Interinsco Tbk (RUIS) menargetkan pendapatan tumbuh dua digit atau 20%-30% di 
2020. 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten jasa penunjang minyak dan gas PT Radiant 

Utama Interinsco Tbk (RUIS) menargetkan pendapatan tumbuh dua digit atau 20%-

30% di 2020. RUIS optimistis mampu meraih target tersebut. 

Direktur Utama dan Operasional Radiant Utama Interinsco Sofwan Farisyi 

mengatakan, secara umum profil portofolio project yang akan dikelola selama 2020 

sama dengan 2019. "Namun di sepanjang 2020 nanti, Radiant Utama akan lebih fokus 

terhadap proyek yang menghasilkan margin laba lebih baik” jelasnya kepada 

Kontan.co.id, Senin (4/11). 

Sofwan menyatakan, secara segmen bisnis, peluang yang akan dijajaki Radiant di 

tahun depan adalah fokus pada jasa sektor energi baik minyak dan gas ataupun energi 

baru terbarukan (EBT). 

Kendati demikian, Sofwan belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai prospek 

bisnis di segmen energi terbarukan. 

Meskipun gencar melakukan ekspansi dengan diversifikasi portofolio, Sofwan 

mengakui, kenaikan pendapatan di 2020 mungkin tidak akan sebesar seperti dalam 

dua tahun terakhir. 
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Salah satu proyek yang akan fokus digarap di awal kuartal I atau kuartal II 2020 

adalah kegiatan operasional di proyek Meliwis. Asal tahu saja, proyek Meliwis ini 

dilakukan untuk menyambungkan lapangan minyak Meliwis dengan Mobile Offshore 

Production Unit (MOPU) yang berada di Lapangan Maleo dengan nilai kontrak 

sebesar Rp 1,1 triliun. 

Proyek Meliwis ini telah menyerap sebagian besar belanja modal atau capital 

expenditure (capex) RUIS di 2019 sebanyak 75% atau setara US$ 17,2 juta. 

Peningkatan kinerja MOPU di proyek Meliwis ini dilakukan karena spesifikasi dan 

tekanan gas di Meliwis sedikit berbeda dengan gas di Lapangan Maleo dan Peluang. 

Asal tahu saja, selain proyek MOPU di sumur Meliwis, Radiant juga mengembangkan 

proyek sumur Maleo dan Peluang di Blok Madura Offshore, Jawa Timur. 
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