
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                
  

 

 

SIARAN PERS 

 

PT Radiant Utama Interinsco, Tbk telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk 

penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Entitas Induk Perseroan dan/atau Entitas 

Anak Perseroan berkaitan  dengan fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan yang akan 

diperoleh Entitas Induk Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan baik dari Perbankan 

maupun Non Perbankan . 

 

Pada Kamis, 21 Februari 2019, PT Radiant Utama Interinsco Tbk. (“RUIS”) telah menyelenggarakan 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), di Gedung Radiant Group, Jakarta 

Selatan. RUPSLB ini dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dan telah memperoleh kuorum yang 

diperlukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No, 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dan  Anggaran Dasar RUIS . 

 

RUPSLB   

RUPSLB RUIS dilaksanakan dengan agenda tunggal yang telah disetujui oleh pemegang saham 

yaitu: 

“Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Entitas Induk 

Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, 

dalam rangka kaitannya dengan fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan yang akan diperoleh 

Entitas Induk Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan baik dari Perbankan maupun Non 

Perbankan termasuk perpanjangan, perubahan, pergantian, dan pembaharuannya dari waktu 

ke waktu serta memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 

menentukan skema pemberian jaminannya.” 

Penjaminan kekayaan ini dilakukan berkaitan dengan rencana RUIS memperoleh pinjaman 

sindikasi dari  perbankan dengan nilai maksimal USD 16,400,000 (enam belas juta empat ratus ribu 

dollar Amerika Serikat). Pinjaman ini akan digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi dan 

operasional dalam rangka pengembangan lebih lanjut salah satu kegiatan usaha utama RUIS yaitu 

jasa penyediaan dan pengoperasian  Mobile Offshore Production Unit  Maleo Producer  (“MOPU”), 

yang saat ini sedang dipergunakan dalam proyek kerjasama antara RUIS  dengan Santos (Madura 

Offshore) Pty Ltd (“SANTOS”).   

Sebagai bagian dari persyaratan pinjaman  sindikasi ini RUIS diwajibkan menjaminkan MOPU serta 

tagihan atas  proyek MOPU tersebut. Dengan dilakukannya pengembangan lebih lanjut MOPU  



                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                
  

 

 

ini diharapkan akan memberikan nilai tambah lebih bagi peningkatan kinerja RUIS di tahun-tahun 

mendatang. 

RUIS merupakan perusahaan nasional yang berpengalaman lebih dari 40 tahun dalam bidang   jasa 

penunjang migas dan energi di Indonesia. Selama tahun 2018, RUIS berhasil memperoleh 

tambahan kontrak baru sebesar Rp 2,2 Triliun atau meningkat 20% dibandingkan tahun 2017. Di 

tahun 2019, perolehan kontrak RUIS diharapkan dapat kembali mengalami kenaikan di kisaran yang 

sama. Dengan adanya kenaikan nilai perolehan kontrak ini diharapkan pendapatan dan laba RUIS 

dapat turut meningkat di tahun-tahun mendatang.  

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  

Mona Nazaruddin  
Corporate Secretary 
 
Radiant Group Building 4th Floor 
Jl. Kapten Tendean No. 24, Jakarta 12720 
Ph. : +62 21 719 1020   
Fax. : +62 21 719 1002 
Email : corsec@radiant.co.id 
Website : www.radiant.co.id   
 


