


SEKILAS PERSEROAN

PT Putra Rajawali Kencana Tbk (“Perseroan”)
merupakan perusahaan jasa transportasi
pengangkutan yang juga memberikan layanan
multimoda transportasi. Perseroan merupakan
bagian dari Rajawali Group yang telah memiliki
pengalaman panjang di bidang jasa
pengangkutan bahan baku. Pada awalnya
perjalanannya, Perseroan adalah sebuah divisi
yang berfokus kepada segmen komoditas padat
dan barang-barang material pendukung
pembangunan dan konstruksi.
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STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2021



IKHTISAR KEUANGAN PERSEROAN



LAPORAN	REALISASI	PENGGUNAAN	DANA	HASIL	PENAWARAN	
UMUM	SAHAM

Sejumlah Rp 49,4 miliar digunakan untuk pengembangan IT Perseroan berupa perangkat keras dan
perangkat lunak Truck Management System (TSM), Driver Management System, HR System, GPS
Tracking System, Document Management System, Inventory System, Payment Gateway dan Accounting
System.
Sejumlah Rp 10 miliar digunakan Perseroan untuk kebutuhan operasional.
Secara rinci, jumlah waran yang di-exercise pada tahun 2020 adalah sebanyak 354.865.185 sementara
pada tahun 2021 sebanyak 206.451.944 sehingga total pada akhir tahun 2021 sebesar 561.317.129.



KINERJA KEUANGAN

• Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan positif dan
menggembirakan. Pendapatan yang berhasil diraih oleh Perseroan adalah Rp 118,2 miliar,
meningkat Rp 22,2 miliar atau naik 23,24 persen dari periode yang berakhir pada 2020 sebesar
Rp 95,9 miliar. Namun beban langsung Perseroan periode yang berakhir pada 2021 juga turut
mengalami peningkatan sebesar Rp 18,7 miliar atau 24,41 persen menjadi Rp 95,3 miliar dari
posisi sebelumnya pada 2020 yang tercatat sebesar Rp 76,6 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan
utilisasi armada dalam meningkatkan pendapatan di mana terjadi peningkatan konsumsi
bahan bakar, biaya perjalanan untuk pengemudi maupun biaya pemeliharaan dan suku cadang
kendaraan.

• Laba tahun berjalan yang berhasil dibukukan oleh Perseroan untuk periode yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp 8,2 miliar. Angka tersebut mengalami
peningkatan 21,58 persen dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang
tercatat sebesar Rp 6,7 miliar. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan dan
efisiensi biaya yang dilakukan Perseroan.



KINERJA OPERASIONAL

• Ditinjau dari kinerja operasional, terjadi peningkatan utilisasi di
mana selama tahun 2021 Perseroan melakukan penambahan jumlah
kendaraan sebanyak 17 unit dari 205 unit pada tahun 2020, menjadi
222 unit. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan volume
muatan di sektor bahan pokok, raw material, dan agrikultur. Di
tengah meningkatnya volume muatan tersebut, untuk
mempercepat proses pengiriman, Perseroan melakukan strategi
penggunaan angkutan multimoda karena dapat mengurangi waktu
yang hilang pada transhipment point. Penggunaan angkutan
multimoda juga mampu menekan kerugian terhadap jarak sehingga
dapat meningkatkan efisiensi.



KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

• Meningkatkan Penggunaan Angkutan Multimoda
§ Kebijakan strategis ini diambil oleh Perseroan untuk menyelaraskan

pertumbuhan perusahaan dengan upaya ramah lingkungan. Kontribusi
Perseroan terhadap pengurangan emisi rumah kaca adalah dengan cara
penggunaan angkutan multimoda, yaitu mengombinasikan penggunaan
truk dan kereta.

§ Saat ini Perseroan bekerja sama dengan PT Rajawali Dwi Putra Indonesia
selaku pemegang izin Badan Usaha Angkutan Multimoda, mengoperasikan
pengangkutan multimoda (truk dan kereta). Sepanjang tahun 2021,
terdapat 685 pengiriman menggunakan kereta dengan tujuan Surabaya-
Jakarta-Surabaya, yang berarti penghematan penggunaan 685 truk
pengiriman dengan rute yang sama.



KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

• Memperluas Jangkauan Operasional di 74 Kabupaten/ Kota
§ Sejak berdiri pada tahun 2012, Perseroan telah menjangkau 63

kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. Pada akhir 2020 hingga kuartal
ketiga 2021, Perseroan secara intensif melakukan riset pasar terkait potensi
pengembangan jangkauan operasional di Sumatera.

§ Hingga akhir tahun 2021, Perseroan telah melakukan uji coba
mengembangkan wilayah operasional di Sumatera sebanyak 11
kabupaten/kota. Dengan demikian, pada akhir 2021, Perseroan melayani
jangkauan operasional hingga 74 kabupaten/kota di Pulau Bali, Jawa, dan
Sumatera.



KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

• Mengembangkan Aplikasi Internal
§ Upaya Perseroan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan

teknologi adalah dengan mengembangkan sistem teknologi operasional
multimodul menjadi TMS (Transport Management System) agar bisa
terintegrasi langsung dengan unit kendaraan melalui monitoring system
operasional.

§ Selain itu Perseroan juga mengembangkan aplikasi Driver Management
System Perseroan untuk menunjang pekerjaan sopir truk serta aplikasi
Operational Management System, yaitu aplikasi untuk tim operasional
Perseroan.



KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

• Meningkatkan Kompetensi Pengemudi
Faktor human error saat ini adalah penyebab tertinggi dalam kasus
kecelakaan lalu lintas. Karena itu, Perseroan berkomitmen untuk
turut membantu upaya Pemerintah dalam mengurangi kecelakaan
lalu lintas dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi sopir
truk.
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CORPORATE SECRETARY

PT Putra Rajawali Kencana Tbk

Ruko Section One Blok F10 Jalan Rungkut Industri
Raya I Kendangsari, Tenggilis Mejoyo Surabaya 

Telepon: 031-99013573

Email: info@puratrans.com 


