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Penilaian Opini Tidak Wajar  
(Adverse Opinion)  

Berdasarkan atas kinerja PTIS dan Entitas Anak  (“Group”) tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 : 

 

 

 

 

 

 

No. Kondisi Jumlah/USD Keterangan 

1 Kerugian bersih   12.868.398 Pendapatan usaha < Beban Usaha  

2 Arus kas negatif dari 
kegiatan usaha 

3.929.156 Penerimaan kas < pengeluaran kas 

3 Modal kerja negatif 12.214.085 Aset lancar < liabilitas jangka 
pendek. 

4 
 

Permohonan perpanjangan jatuh tempo pinjaman masih dalam proses di 
Bank. 

5 
 

Group diindikasikan tidak memiliki kecukupan dana untuk memenuhi 
kewajibannya dalam siklus bisnis biasanya setidaknya untuk periode 12 
bulan setelah tanggal laporan keuangan. 
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Aktivitas Operasional  
dan Permasalahannya  

Kinerja  Operasional mengalami penurunan karena: 
 
• Tidak dapat diselesaikannya proyek sesuai yang dijadwalkan karena cuaca 

yang kurang mendukung .  
 

• Pengakhiran beberapa kontrak kerja dalam bidang rekayasa kelautan yang 
dilakukan lebih awal oleh pemilik proyek karena harga minyak dunia yang 
turun. 

 
• Lesunya pasar logistik kelautan karena kurangnya permintaan 

transshipping services akibat harga batubara dunia yang rendah dan 
adanya peraturan larangan ekspor mineral dalam bentuk bahan mentah. 
 

• Melemahnya/rendahnya tarif jasa, kurangnya perpanjangan proyek-
proyek yang sudah berjalan, proyek yang dijadwal ulang oleh pemilik 
proyek, rendahnya permintaan jasa logistik kelautan, ketatnya persaingan 
diantara penyedia jasa. 
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Aktivitas Operasional  
dan Permasalahannya  

Permasalahan yang terkait dengan Karyawan:     
 
• Rasionalisasi jumlah karyawan, khususnya yang tidak terkait langsung  

dengan keberlangsungan kegiatan proyek-proyek yang ada. 
 
• Karyawan yang berstatus kontrak, kontraknya tidak 

diperpanjang/diperbaharui. 
 
• Beberapa karyawan permanen yang mengundurkan diri atas kemauan 

sendiri tidak digantikan,  dan Perseroan memperketat proses rekruitmen.  
 

• Secara umum tidak ada permasalahan dengan Karyawan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 

288 
 

 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 

286 
 

 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 

223 
 
 

Jun 
2016 

 
203 

 

Sep. 
2016 

 
187 

 



Kelangsungan Usaha Perseroan 

I. Rasionalisasi Tenaga Kerja (Karyawan)  

- Mengevaluasi kenaikan upah dan mengoptimalkan jumlah tenaga kerja di 
kantor pusat Jakarta dan site Kalimantan 

- Menerapkan kebijakan perekrutan yang ketat terutama di kantor pusat 
Jakarta   

- Penyesuaian jumlah tenaga kerja: 
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Jumlah karyawan pada 31 Des 2015 Jumlah karyawan pada 30 Sep 2016 

223 187 
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II. Penjualan atas aset yang kurang produktif 

- Penjualan peralatan yang kurang produktif serta memperoleh kas dari 
penjualan aset yang telah dirasionalisasi tersebut 

 

III. Manajemen aset yang lebih baik dan bijaksana 

- Mengurangi jumlah piutang usaha dari pihak ketiga dengan peningkatan 
penjualan 

- Kontrol persediaan yang ketat  dengan membuat prosedur manajemen 
bahan bakar yang lebih baik 

- Belanja modal yang ketat: Pembelian aset PPE seperti di bawah ini: 

Penambahan PPE per 31 Des 2015 Penambahan PPE per 30 Sep 2016 

AS$ 288.221 AS$ 47.058 

Kelangsungan Usaha Perseroan 

*(Propety,Plant,Equipment) 
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IV. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan lahan dan sumber daya 

- Relokasi dan konsolidasi penggunaan ruang kantor pusat di Jakarta 

- Dalam proses konsolidasi pemindahan lokasi kantor operasional dari 
Bontang ke Sanga-Sanga di Kalimantan 

 

V. Selesainya pekerjaan pengerukan di Sumatera Selatan  

- Selesainya proyek pengerukan yang berlokasi di Sugihan, Sumatera Selatan 

 

 

 

Kelangsungan Usaha Perseroan 
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Perpanjangan Perjanjian 

Fasilitas Kredit dari Bank 

 Pada prinsipnya Bank Permata selaku kreditur telah menyetujui 
perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit Perseroan yang telah jatuh 
tempo pada tanggal 26 Juni 2016, dan untuk sementara diperpanjang hingga 
tanggal 26 Juli 2016; Terkait dengan jangka waktu perpanjangan fasilitas 
yang sudah jatuh tempo tersebut, proses internal bank permata masih 
diperlukan. 

 
 Perseroan  juga telah mengajukan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo 

pembayaran pinjaman modal kerja (revolving loan) dan fasilitas perbankan 
 
 Pada tanggal 13 September 2016, Bank Permata telah memberikan 

persetujuan perpanjangan/restrukturiasi fasilitas perbankan . 
 
 
 
 
 
 
 



Penyampaian Kembali (Re-issuance) 
Laporan Keuangan Konsolidasi Auditan 2015 

• Penyampaian kembali (Re-issuance) Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Grup     
PT Indo Straits Tbk. sudah diterbitkan kembali pada 23 November 2016 

 

• PwC akan kembali mengeluarkan Opini yang awalnya Tidak Wajar menjadi Opini 
Wajar dengan pertimbangan khusus, yakni keberlanjutan usaha 

 

• Dasar dalam melakukan re-issuance: 

- Grup telah memperoleh persetujuan perpanjangan tanggal jatuh tempo dari 
pinjaman bank yang telah direstrukturisasi dari Bank Permata pada tahun 
2015; 

- Terdapat arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban untuk kegiatan 
usaha dan ketika jatuh tempo selama setidaknya dalam jangka waktu 12 bulan. 
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Perpanjangan Perjanjian 

Fasilitas Kredit dari Bank 
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Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  

1. Peningkatan Penjualan untuk menambah pendapatan  
 
 Intensifikasi sinergi kemitraan kerja sama dengan kontraktor EPC untuk 

proyek-  proyek kelautan dan penyedia layanan dukungan kelautan untuk 
kegiatan bisnis dukungan logistik, baik dalam bentuk subkontraktor, 
operasi bersama, atau bentuk kemitraan lainnya; 

 
 Mengembangkan area kegiatan bisnis di lokasi baru, termasuk di negara-

negara tetangga; dan  
 
 Secara proaktif berpartisipasi di program-program pemerintah di bidang 

investasi infrastruktur kelautan. 
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Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  

2. Efektivitas dan Efisiensi Biaya 
 

 Mengurangi/menghapus beberapa pos biaya yang dianggap tidak 
akan mengganggu dengan proses kegiatan usaha utama;  

 
 Melakukan rasionalisasi atas jumlah sumber daya manusia, baik di 

kantor pusat  maupun di proyek; dan 
  
• Mengurangi (overhead) biaya korporasi. 
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Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  

3. Manajemen Arus Kas yang perlu dilakukan dengan lebih baik dan 
penuh kehati-hatian 

 
 Intensifikasi proses penagihan komersil akun piutang dengan 

pelanggan; 
 

 Bernegosiasi dengan para mitra (pihak bank dan pihak berelasi) 
untuk memperpanjang periode pembayaran kembali untuk utang 
komersil dan memenuhi angsuran; 
 

 Mengidentifikasi aset-aset yang tidak atau kurang produktif  untuk 
dijual;  
 

 Menjadwalkan masukan dan pengeluaran kas dengan cara yang 
terkendali;    dan  
 

  Memetakan di awal (pemetaan awal) dan merencanakan periode 
pembayaran   kembali kewajiban utang 



Ringkasan Laporan Keuangan FY2016 (9 bulan) 
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• Meningkat 29.2% ke AS$ 6.932.892 

• Pendapatan yang lebih tinggi dihasilkan dari jasa 
dukungan logistik pindah muat (transshipment) 

Pendapatan 

• Berkurang dari 77.3% ke 12.7%  

• Pergeseran pada fokus bisnis ke layanan pindah 
muat dukungan logistik telah mengakibatkan 
penurunan marjin rugi kotor 

Marjin Rugi Kotor 

• Rugi bersih menipis ke AS$ 5,8 juta dari AS$ 8.3 
juta untuk periode 9 bulan pada FY2016 

• Pendapatan yang lebih tinggi dan margin rugi 
kotor yang lebih rendah 

• Biaya pokok penjualan yang lebih rendah (tidak 
termasuk kerugian atas penjualan aset 

 

Rugi Setelah Pajak dan 
Kepentingan Non 

Pengendali 

Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  



Ikhtisar Keuangan 
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FY2015 (9 bulan) 
AS$ 

FY2016 (9 bulan) 
AS$ 

Perubahan 
(%) 

Pendapatan    5.366.123     6.932.892  29,2% 

Rugi kotor - 4.146.875  -     880.058  78,8% 

Marjin Rugi 
Kotor (%) 

-77% -13% 64,6% 

Rugi untuk 
Periode 

- 8.328.496  - 5.843.008  29,8% 

Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  



Kinerja mendasar yang cukup stabil 
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FY2015 (9 bulan) 
AS$ 

FY2016 (9 bulan) 
AS$ 

Perubahan 
(%) 

LATMI 
(Rugi Setelah Pajak dan 
Kepentingan Non 
Pengendali) 

   - 8.328.496     - 5.843.008 29,8% 

Ditambah: 

Beban Depresiasi 3.097.305 3.192.827 3,1% 

Pengenaan Pajak 10.489 - NM 

Beban Keuangan 829.509 1.164.093 40,3% 

3.937.303 4.356.920 

EBITA 
(Pendapatan sebelum 
bunga, pajak & 
amortisasi) 

- 4.391.193  - 1.486.088  66,2% 

Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  



Ikhtisar Keuangan 
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AS$ Per 
(31-Des-15)  

Per 
(30-Sep-16)  

Aset Tetap / “PPE” 
(Property, Plant, Equipment) 

   51,777,970     46,093,581  

Piutang Usaha 
(Pihak Ketiga) 

2,875,960 2,069,796 

Kas & Setara Kas 274,551  213,246  

Pinjaman Bank 16,190,867 15,294,659 

Ekuitas Pemegang Saham 30,255,757 23,007,169 

Laba bersih per saham dasar - 0.0151  - 0.0106 

Menurun 
disebabkan oleh 
dikeluarkannya 
PPE dan beban 
penyusutan 

Turun disebabkan 
manajemen 
piutang yang lebih 
baik dengan 
peningkatan 
penjualan 

Pengurangan dari 
hasil PPE yang 
dilanjutkan dan 
arus kas operasi 
yang positif 

Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  
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Ikhtisar Keuangan 

AS$ Per 
(31-Des-15)  

Per 
(30-Sep-16)  

Kas bersih (digunakan untuk) / 
diperoleh dari aktivitas operasi 

   -2.989.035     881.961  

kas bersih yang digunakan 
untuk aktivitas investasi 

       -333,065     -47.058 

Kas bersih (digunakan untuk) / 
diperoleh dari aktivitas 
pendanaan 

3.651.896 -896.208  

Kenaikan / (penurunan) kas dan 
setara kas 

329.796    -61.305 

Kas dan setara kas pada akhir 
periode 

633.670 213.246 

Kegiatan operasi 
telah terbukti 
mendorong pada 
arus kas positif 
untuk FY2016 

Manajemen 
CAPEX yang 
bijaksana telah 
ditetapkan untuk 
FY2016 

Kas yang 
dihasilkan dari 
aktivitas operasi 
digunakan untuk 
membayar cicilan 
pinjaman bank 

Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  



Tren Pendapatan 
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 30,814,374  

 6,753,296   6,932,891  

 -  

 5,000,000  

 10,000,000  

 15,000,000  

 20,000,000  

 25,000,000  

 30,000,000  

 35,000,000  

FY2014 (Full Year) FY2015 (Full Year) FY2016 (Q1 - Q3) 

Tren Pendapatan FY2016 Jumlah 
(AS$) 

Q1  1.943.702 

Q2 1.954.654 

Q3 3.034.535 

TOTAL 6.932.891 

Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  



Rugi Kotor dan Marjin Rugi Kotor (Untuk Periode 9 bulan) 
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FY2015  
(%) 

FY2016  
(%) 

Marjin Rugi 
Kotor 

- 77,3% -12,7% 

• Rugi Kotor berkurang 78,78% ke AS$ 880.058 
sementara Marjin Rugi Kotor (GPM) 
berkurang dari 77,3% ke 12,7% untuk periode 
yang berakhir pada 

30 September 2016 

• Rugi Kotor and Marjin Rugi Kotor berkurang 
karena: 

- Peningkatan pendapatan; 

- Rendahnya konsumsi bahan bakar, sewa 
peralatan dan beban karyawan 

(4,146,87
5) 

 (880,058) 

(9 months) (9 months) 

FY2015 FY2016 

Rugi Kotor 

Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  



Tren Marjin Laba (Rugi) Kotor 
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7.9% 

-80.1% 

-12.7% 

-90.0% 

-80.0% 

-70.0% 

-60.0% 

-50.0% 

-40.0% 

-30.0% 

-20.0% 

-10.0% 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

FY2014 (Full Year) FY2015 (Full Year) FY2016 (Q1 - Q3) 

Marjin Laba (Rugi) Kotor (%) 

Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  



Manajemen Modal (per 30 September 2016)  
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 0.32  

 (4.84) 

 (1.28) 

 (6.00) 

 (4.00) 

 (2.00) 

 -    

 2.00  

FY2014 (Full Year) FY2015 (Full Year) FY2016 (9 months) 

Interest Coverage (EBITA/Interest) 

 17,033,666  

 21,190,867   20,294,659  

 -  

 5,000,000  

 10,000,000  

 15,000,000  

 20,000,000  

 25,000,000  

FY2014 (Full 
Year) 

FY2015 (Full 
Year) 

FY2016 (9 
months) 

Utang Bersih 

 1,860,315   2,480,420   2,480,420  

 4,351,908  

 4,121,595  

 -     -    

 -    

0 

1000000 

2000000 

3000000 

4000000 

5000000 

6000000 

7000000 

Within 1 yr 2nd yr 3rd yr 4th yr 

Profil Utang  Jatuh Tempo 

Term Loan Revolving Loan 

Rencana Penanggulangan 
dan Langkah Antisipatif  
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Informasi Material Lainnya 

Perseroan menyadari bahwa tidak ada informasi material lain yang belum 
diungkapkan dalam Public Expose Insidentil ini   
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TERIMA KASIH 
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Disclaimer 
                       
                     Informasi dalam presentasi ini adalah informasi umum mengenai PT Indo Straits Tbk  
(“Perseroan”) yang disiapkan oleh Perseroan untuk paparan publik insidentil pada tanggal 7 Desember 
2016. Informasi yang terkandung dalam presentasi ini belum diverifikasi secara independen dan tidak satu 
pun dari Direktur, karyawan, penasihat, afiliasi atau agen Perseroan memberikan pernyataan atau jaminan 
baik secara tersurat maupun tersirat mengenai keakurasian, kelayakan, kelengkapan, atau kebenaran atas 
informasi, dan kesimpulan yang terkandung dalam presentasi ini. Dengan demikian keakurasian, 
kelayakan, kelengkapan, atau kebenaran dari presentasi ini tidak dapat dijadikan acuan, ataupun 
kesimpulan yang diambil dari presentasi yang telah disusun dan disajikan ini. Selain itu, tidak ada satu 
pihakpun yang berwenang untuk memberikan informasi atas hal-hal yang tidak terkandung di dalam 
presentasi dan atau tidak konsisten dengan presentasi ini.  
 
 Perseroan tidak berkewajiban untuk memperbaiki, memperbaharui informasi dalam 
presentasi ini. Pendapat yang dikemukakan dalam presentasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. 
Untuk batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, Perseroan, atau Direktur, karyawan, penasihat, afiliasi 
atau agen dari Perseroan tidak bertanggung jawab apapun, untuk setiap apapun kerugian yang timbul dari 
atau sehubungan dengan penggunaan presentasi ini atau timbul dari sesuatu yang tegas atau secara 
implisit terkandung atau disebut dalam presentasi ini.  
 
 Presentasi ini telah dipersiapkan sebagai informasi saja. 

 

 
 
 



12/5/2016 26 

KONTAK  
 

 
 
 
 

Sekretaris Perseroan 
anton.saragih@indostraits.co.id  

straits@indosat.net.id 
www.indostraits.co.id 

+62.21-6531.1285 
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