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SIARAN PERS 
 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO, TBK 

 29 JULI 2021 

 
Pada Kamis, 29 Juli 2021, PT Radiant Utama Interinsco Tbk. (“RUIS”) telah menyelenggarakan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”)   di Gedung Radiant Group, Jakarta Selatan. 
Pelaksanaan RUPS kali ini selain diadakan secara fisik   dengan penerapan protokol new normal 
secara ketat guna pencegahan COVID-19,   juga diselenggarakan secara elektronik guna 
memberikan kemudahan dan alternatif akses bagi  para pemegang saham  untuk   tetap dapat   
berpartisipasi pada RUPS kali ini,  dimana tingkat kuorum kehadiran  pemegang saham/kuasa 
pemegang saham mencapai 75,19% sehingga sah untuk mengambil keputusan-keputusan  atas 
mata acara sebagai berikut:    

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 

Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2020. 

3. Penetapan honorarium dan tunjangan   anggota Dewan Komisaris dan remunerasi 

anggota Direksi Perseroan. 

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit 

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.  

 
yang mana seluruh mata acara tersebut  berhasil disetujui 100% oleh seluruh peserta RUPS, 
dengan hasil keputusan antara lain persetujuan penetapan pembagian Deviden dengan total Rp. 
3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus limapuluh juta Rupiah) atau  sebesar Rp.5,- per saham. 
 
Dalam pemaparan tentang kinerja Perseroan selama tahun 2020, Direksi menyampaikan bahwa di 
tengah pandemi yang melanda sepanjang tahun tersebut, Perseroan masih dapat mencatatkan 
kinerja positif di tahun tersebut dengan mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba usaha. Namun 
demikian, laba bersih mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 27,5 miliar dari sebelumnya Rp 
33,1 miliar di tahun 2019. Penurunan ini lebih disebabkan oleh hal-hal yang bersifat situasional 
seperti terdapatnya beban bunga yang sudah berjalan sementara proyek masih belum sepenuhnya 
berjalan akibat pandemi. Bergejolaknya nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah selama 2020 
merupakan faktor situasional lainnya yang menyebabkan Perseroan mengalami kerugian selisih 
kurs dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mencatatkan keuntungan. Faktor situasional 
lainnya adalah   efek dari penyesuaian tingkat tarif pajak penghasilan badan yang berlaku  di 2020    
 
Selain itu, disampaikan oleh Komisaris Perseroan bahwa dengan adanya pencapaian kinerja positif 
di tahun 2020 serta telah disampaikannya   rencana kerja untuk tahun 2021 oleh Direksi kepada 
Dewan Komisaris,  memberikan keyakinan yang cukup memadai bahwa keberlangsungan dan 
keseimbangan bisnis Perseroan akan terus dikelola secara berkelanjutan dengan lebih 
mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan manajemen risiko terutama sekali untuk 
mengantisipasi ketidakpastian kondisi dari pandemi  yang masih terus berlangsung.  
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