




 Didirikan pada tahun 1985, PT Indo Straits Tbk (PTIS)

telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun

 Kegiatan Usaha Bisnis termasuk:

 Penyedia Jasa Dukungan Logistik Kelautan (transshipment)

 Penyedia Jasa Rekayasa Kelautan (dredging)





Visi
 Menjadi Penyedia Jasa Kelautan Terpadu

Misi
 Membangun Struktur Korporasi yang Efisien didukung

oleh Tata Kelola Perusahaan yang Kuat dan Keunggulan
Operasional

 Membangun Bisnis yang Kuat di Bidang Teknik Kelautan
dan Jasa Penunjang Logistik





PENDAPATAN

*(AS$’000)

10.469
9.889

2016 (audit) 2017 (prognosa)

Pendapatan (AS$)



Segmentasi Pendapatan

Pendapatan
2016

(Audit) 

2017

(Prognosa) 
Jasa

Logistik Kelautan
6.486 5.565

Jasa

Perekayasaan Kelautan
3.982 4.323

Total 10.469 9.889

*(AS$’000)



Segmentasi Pendapatan Tahun 2016 - 2017

Jasa
Logistik
Kelautan

Jasa
Rekayasa
Kelautan

2016
(audit)

38%

Jasa
Logistik
Kelautan

Jasa
Rekayasa
Kelautan

2017
(prognosa)

62%

44%

56%



2016 (audit) 2017 (prognosa)

EBITDA Marjin (%)

2016 (audit) 2017 (prognosa)

EBITDA (AS$)

2.506

(1.888)

EBITDA dan EBITDA Marjin

*(AS$’000)

*(%) (18,04)

25,35



2016 (audit) 2017 (prognosa)

Marjin Rugi Bersih (%)

2016 (audit) 2017 (prognosa)

Rugi Bersih (AS$)

Rugi Bersih dan Marjin Rugi Bersih

(2.500)

(7.349)

*(AS$’000)

*(%)

(25,28)

(70,20)



Kinerja Kontrak-Kontrak Usaha*

3,153
Kontrak

Baru

Kontrak

terbawa

dari

tahun

2016

13.570
Pendapatan

2017

(Prognosa)

9.889

6,834

6,834

2017 

(Prognosa)

Kontrak

terbawa dari

tahun 2017

2018

*(AS$’000)

1,559
Kontrak

Baru



Posisi Keuangan*

2016

(Audit)

2017

(Prognosa)

1 Aset Lancar 5.453 3.660

2 Aset Tidak Lancar 38.925 35.644

3 Total Aset 44.378 39.305

4 Liabilitas jangka Pendek 19.926 7.662

5 Liabilitas jangka Panjang 7.793 17.431

6 Total Liabilitas 27.718 25.093

7 Total Ekuitas 16.660 14.209

8 Total Liabilitas & Ekuitas 44.378 39.305

*(AS$’000)



Rasio Kinerja Keuangan*

Indikator
2016

(Audit)

2017

(Prognosa)

Current Ratio 27,37 47,78

Debt to Equity Ratio 166,38 61,57

Debt to Assets Ratio 62,46 63,84

Return on Assets (16,56) (6,36)

Return on Equity (44,11) (17,59)

*(%)





 Masih terbatasnya kuota kargo yang diberikan oleh pemberi

kerja kepada Perseroan

 Harga jasa pemindahmuatan belum seperti yang diharapkan

 Kuantias kargo yang tersedia dan dialokasikan kepada

Perseroan belum sebanding dengan kemutakhiran peralatan

yang dimiliki oleh Perseroan

 Produksi kargo pihak pemberi kerja belum optimal, sehingga

potensi maksimal peralatan Perseroan belum dapat diraih oleh

Perseroan

 Lebih banyaknya jumlah kontrak spot charter, dibandingkan

dengan kontrak jangka panjang

Jasa Pemindahmuatan /Transshipment



 Adanya penjadwalan kembali pelaksanaan proyek pengerukan

 Semakin tingginya biaya pemeliharaan peralatan yang membuat

margin keuantungan semakin tipis

 Biaya persiapan yang dikeluarkan untuk memulai pelaksanaan

proyek pengerukan yang tidak rendah

 Faktor cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan proyek

pengerukan terkadang tidak dapat diselesaikan tepat waktu

 Masih terbatasnya proyek-proyek pengerukan yang tersedia di

pasar yang sesuai dengan skala usaha Perseroan

Jasa Pengerukan /Dredging





Peningkatan Pendapatan

a. Mempertahankan dan tetap membina hubungan baik dengan

para pemberi kerja

b. Mengembangkan kerja sama sinergi kemitraan dengan

sesama perusahaan penyedia jasa pengerukan dan

pindahmuat

c. Semakin mengekstensifikasi wilayah kegiatan usaha di lokasi

baru

d. Berupaya untuk terus mengoptimalisasi margin keuntungan



a. Melanjutkan proses pemenuhan penagihan piutang niaga

dengan para pelanggan

b. Negosiasi dengan para rekanan untuk memperpanjang waktu

pelunasan hutang niaga dan diselesaikan secara angsuran

c. Identifikasi aset-aset yang tidak/kurang produktif untuk dijual

d. Menjadwalkan arus kas masuk (cash-inflow) dan arus kas

keluar (cash-outflow) secara terkendali

Pengelolaan Arus Kas



a. Melakukan manajemen aset yang lebih baik

(pembuatan prosedur pemakaian bahan bakar)

b. Mengurangi biaya (overhead)

c. Mengintensifkan waktu kerja karyawan

d. Mengoptimalkan perjalanan dinas

Efisiensi Biaya





 Perjanjian dengan Bank Permata selaku Kreditur

Perseroan telah ditandatangani pada tanggal 25

Oktober 2017

 Jumlah fasilitas perbankan yang di restrukturisasi

sebesar AS$ 11,485,194







Disclaimer

Informasi dalam presentasi ini adalah informasi umum mengenai PT Indo Straits Tbk
(“Perseroan”) yang disiapkan oleh Perseroan untuk paparan publik pada tanggal 15 Desember 2017.
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.



Contact Person

Sekretaris Perseroan
anton.saragih@indostraits.co.id

straits@indosat.net.id
www.indostraits.co.id
+62.21-6531.1285

mailto:anton.saragih@indostraits.co.id
mailto:straits@indosat.net.id
http://www.indostraits.co.id/

