
 

 

RINGKASAN PERTANYAAN DAN RESUME 

PUBLIC EXPOSE PT RUKUN RAHARJA Tbk 

 

PT. Rukun Raharja  Tbk (Perseroan) telah menyelenggarakan Public Expose tahunan pada :  

Hari/Tanggal  : Kamis, 17 Desember 2020 

Waktu   : Pukul 10.00 – 11.15 

Tempat   : Live Event MS Teams 

Manajemen yang hadir : 

1. Bapak Djauhar Maulidi – Direktur Utama 

2. Bapak Oka Lesmana – Direktur  

3. Bapak Sumantri Suwarno – PLT Direktur  

Acara Public Expose dibagi menjadi 2 sesi, yaitu : 

1. Sesi presentasi mengenai uraian kinerja Perseroan selama tahun 2020 dan rencana-rencana 

strategis Perseroan untuk tahun 2021 yang disampaikan oleh Direksi Perseroan 

2. Sesi tanya-jawab 

 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Manajemen Perseroan dan jawaban 

yang diberikan oleh Manajemen: 

 

No Resume Tanya-Jawab 

1. Penanya: Investor BNI Securitas  

 Pertanyaan: 

a. Apakah Perseroan mempunyai rencana untuk melakukan right issue tahun 2021? Mohon 

manajemen memperhatikan agar saham RAJA dapat menjadi saham liquid dan masuk 

LQ45 

• Sampai saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan right issue, namun 

Perseroan tetap akan melihat kesempatan dan perkembangan selanjutnya untuk 

potensi melakukan right issue dalam 2-3 tahun kedepan. 

 



 

 

2. Penanya: Bapak Julius Halim – Investor Retail 

 a. Mohon penjelasan mengapa pendapatan hulu energi dari PJUC turun di tahun 2020? 

Bagaimana skema bagi hasil pemerintah kepada kontraktor dan PI? 

• Saat ini Perseroan memiliki hak atas minyak yang dihasilkan dari lifting di blok Cepu, 

dan seperti yang kita ketahui bahwa harga minyak dunia pada akhir 2019 mendekati 

USD70/barrel. Harga minyak dunia tersebut turun lebih rendah dari separuhnya di 

Q1 dan Q2 tahun 2020 yaitu di kisaran USD30/barrel. Hal ini berimbas cukup besar 

terhadap investasi Perseroan di PJUC, dan ini terlihat pada pendapatan dari investasi 

tersebut yang mengalami penurunan.  

• Untuk skema kontrak yang saat ini sedang berjalan di blok Cepu antara kontraktor 

dan pemerintah sudah sangat baik, di mana porsi kontraktor (dalam hal ini Perseroan 

termasuk dalam porsi kontraktor) menjadi lebih besar apabila harga minyak berada 

di bawah USD$45/barrel. Namun harga minyak di tahun 2020 yang berada di kisaran 

USD$30 tetap tidak dapat mengejar pendapatan yang sudah ditargetkan meskipun 

porsi Perseroan menjadi lebih besar. Perseroan berharap harga minyak dunia pada 

tahun 2021 dapat terus membaik. 

b. Proyek pipa Rokan dengan Pertagas bagaimana progresnya? Berapa target NPM (net 

profit margin) nya? 

• Saat ini Perseroan masih menunggu keputusan Pertagas dan berharap untuk 

mendapatkan kerjasama dalam proyek pipa Rokan Bersama dengan Pertagas. Semoga 

Perseroan dapat bekerja sama dalam mengerjakan proyek ini. Untuk target NPM 

akan lebih jelas saat Pertagas sudah mengumumkan keputusan kerjasamanya.  

3. Penanya: Ghafur – Investor Daily 

 a. Bagaimana dengan target laba dan pendapatan di akhir tahun 2020 dan 2021, jelaskan juga 

bagaimana strategi untuk mencapai target tersebut?  

• Perseroan telah memproyeksikan kinerja keuangan tahun 2020 sbb: 

Pendapatan    : USD$100.7Juta 

Laba Kotor     : USD$15.3Juta 

Laba Operasi   : USD$4.3Juta 

Laba Bersih     : USD$1.4Juta 



 

 

Jika dibandingkan dengan kinerja keuangan September 2020 di mana laba bersih 

Perseroan sebesar USD$200Ribu, kinerja keuangan Perseroan mengalami kenaikan di 

kuartal terakhir. Hal ini didorong oleh tingginya permintaan pasokan gas kepada customer 

yang cukup  signifikan, dan juga mulai membaiknya harga minyak dunia sehingga Perseroan 

dapat memproyeksikan laba bersih Desember 2020 sebesar USD$1.4Juta; 

• Perseroan mentargetkan kinerja keuangan untuk tahun 2021 agar bisa mendekati 

kinerja Perseroan sebelumnya di tahun 2019. Untuk dapat mencapai target tersebut 

ada beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, yaitu: 

1) Meningkatkan pendapatan dari bisnis infrastruktur, salah satunya dari penyewaan 

kompresor; 

2) Pembangunan terminal LPG di Rembang yang rencananya akan beroperasi pada 

Februari 2021 dengan kapasitas sampai dengan 1000ton/hari yang nantinya akan 

disewa oleh Pertamina; 

3) Rencana perpanjangan kontrak pipa gas di Jawa Timur yang saat ini sedang tahap 

diskusi dengan mitra; 

4) Pertumbuhan anorganik lainnya seperti akusisi perusahaan-perusahaan pipa gas 

yang berada di pulau Jawa, yang mana saat sini sudah ada pada tahap penjajakan; 

5) Akuisisi Perusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jawa Barat dan 

beberapa lokasi lainnya.  

Pertimbangan Perseroan dalam mengakuisisi Perusahaan SPAM yaitu Perseroan 

mulai menjajaki bisnis dalam menyediakan utilitas terintegrasi di mana di 

dalamnya termasuk gas dan air bersih. Penyediaan utilitas terintegrasi tersebut 

adalah dengan membuka jalur pipa gas bersamaan dengan membuka jalur pipa 

untuk penyaluran air bersih. 

b. Berapakah total capex yang dianggarkan pada tahun ini dan sudah berapa persen 

penggunaanya sampai saat ini, untuk apa saja?  

• Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Capex yang dikeluarkan tahun tidak sesuai 

dengan yang sudah dianggarkan oleh Perseroan karena minimnya proyek yang 

terealisasi di tahun 2020 akibat imbas dari Covid-19; 

 



 

 

c. Mengenai rencana kerja di tahun 2021 mohon diperinci berapa biaya yang harus 

dikeluarkan Perseroan dan akan bersumber dari mana?  

• Total belanja modal yang sudah disiapkan Perseroan untuk tahun 2021 adalah 

USD$100Juta, dengan perincian sbb: 

1) USD$70-80Juta disiapkan untuk persiapan proyek pipa Rokan jika Perseroan 

terpilih menjadi mitra strategis Pertagas. Saat ini Perseroan masih menunggu hasil 

keputusan akhir dari proses yang sedang berjalan di Pertagas.  

2) USD$4Juta untuk pembangunan proyek LPG Terminal di Rembang 

3) USD$8Juta untuk rencana akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang distribusi 

gas dan infrastruktur gas. Saat ini Perseroan sudah menjajaki target perusahaan 

tersebut; 

4) Pembelian kompresor baru di Cilegon; 

5) Lainnya adalah untuk proyek renewable energy di mana Perseroan masih 

melakukan analisa terhadap beberapa proyek. 

4. Penanya: Bank Mandiri 

 a. Dari strategi bisnis 2021 yang telah dipaparkan, bagaimana proyeksi pendapatan pada 

tahun 2021? 

• Perseroan telah mentargetkan pendapatan di tahun 2021 sebesar USD$130Juta  

dengan laba bersih sebesar USD$5Juta. Perseroan menyusun target tersebut 

berdasarkan perhitungan dari pendapatan hasil operasional bisnis yang sudah 

dilakukan Perseroan. Perhitungan target tersebut belum termasuk proyeksi 

pendapatan dari beberapa rencana akusisi dan proyek lainnya yang akan berjalan di 

tahun 2021. 

 

b. Apakah RAJA tetap optimis dengan proyeksi pendapatan tersebut terkait dengan harga 

migas yang tertekan seiring dengan menurunnya permintaan akibat pandemi Covid-19? 

• Perseroan tetap optimis dengan target pendapatan yang telah disusun, karena saat 

ini untuk komposisi pendapatan infrastruktur dan distribusi gas jauh lebih besar dari 

penjualan minyak bumi.. Apabila terjadi penurunan di sektor minyak bumi Perseroan 

akan meningkatkan pendapatan di sektor penjualan gas dan infrastruktur gas.  



 

 

Industri hulu migas memang  terdampak signifikan sejak awal 2020 di mana harga 

minyak hanya berkisar di USD$30/barrel, namun Perseroan memiliki keyakinan 

bahwa tahun 2021 akan ada perbaikan di industri hulu migas ini.  Hal ini bisa dilihat 

dari mulai membaiknya harga minyak bumi di kuartal terakhir tahun 2020.  

 

Hormat Kami, 

 

Yuni Pattinasarani 

Corporate Secretary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto Kegiatan 

Public Expose 2020 

PT Rukun Raharja, Tbk 

Kamis, 17 Desember 2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


