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VISI PERSEROAN
“Untuk memberikan imbalan hasil yang optimal bagi seluruh
pemegang saham”
“Untuk menjadi perusahaan regional yang dihormati dalam bisnis
transportasi laut dan dukungan operasi lepas pantai”

MISI PERSEROAN
 Tinjauan Kedalam
“Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dan efisien kepada para
klien”
 Tinjauan Keluar
”Untuk melakukan segala upaya untuk mencapai standar internasional
dalam setiap layanan dan operasi kami”

STRUKTUR KORPORASI GRUP

Catatan:
• Data per 30 Juni 2020
• Voluntary winding up per 9 November 2020*

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Nama

Jabatan

Harianto Taruna

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen

Amirul Azhar Bin Baharom

Komisaris

Wong Mun Keong

Komisaris

Mastura Binti Mansor

Presiden Direktur

Doddy Irawan

Diektur

Benjamin Leong Wye Hoong

Direktur

Catatan:
• Diangkat dalam RUPS LB 19 Agustus 2020

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
Pemegang Saham
Masyarakat
19.46%

Scomi Marine Services Pte Ltd
80.54%

Pemegang
Saham

Jumlah Saham

Jumlah Modal
Disetor (AS$)

Scomi Marine
Services Pte Ltd

490,597,000

20,578,733

Masyarakat

118,533,000

4,972,022

Modal saham

609,130,000

25,550,755

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
1974
Perseroan berdiri sebagai
joint-venture antara Bapak
Boedihardjo Satrohadiwirjo
dengan Rig Tenders Inc
1990
Perseroan mencatat
sahamnya di Bursa Efek
Indonesia dengan kode
saham “RIGS” pada
tanggal 5 Maret 1990
2010
Perseroan mendirikan
anak perusahaan
bernama Rig Tenders
Marine Pte Ltd di
Singapura.
Mendirikan perusahaan
joint venture bernama Rig
Tenders Offshore Pte Ltd

2012
Mengakuisisi 100% saham
yang dimiliki Scomi Marine
Services Pte Ltd di tiga
perusahaan yang berbasis
di Singapura: CH Logistics
Pte Ltd, CH Ship
Management dan Grundtvig
Marine Pte Ltd.
2013
Perubahan akhir periode
pelaporan keuangan
Perseroan dari 31 Desember
menjadi 31 Maret
2017
Melakukan perubahan
seluruh Anggaran Dasar
Perseroan untuk disesuaikan
dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan.

2018
Menerima sertifikat ISO
9001:2015, ISO 14001:2015
dan OHSAS 18001:2007 untuk
Pengelolaan dan
Pengoperasian kapal
dengan DAkkS terakreditasi.

2019
Membangun kemitraan
dengan pemilik-pemilik
tambang dan perusahaan
transportasi lainnya.
Merubah tahun buku
Perseroan dari tahun buku
yang berakhir 31 Maret
menjadi 30 Juni.

BIDANG USAHA PERSEROAN
CURAH (BULK)

 Pengiriman di
Pelabuhan;
 Pengangkutan dan
Pengantaran.

LEPAS PANTAI

 Penunjang untuk
eksplorasi,
pengembangan dan
produksi minyak dan
gas bumi.

JASA LAINNYA






Jasa boga;
Manajemen Kapal;
Manajemen Kru;
Jasa bunker.

ARMADA

Data Sampai Dengan Periode Tahun Buku 30 Juni 2020

DAERAH OPERASIONAL

SERTIFIKASI

KLIEN PERSEROAN
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SEKILAS KINERJA KEUANGAN 2020
AS DOLAR (JUTA)

29

6

49

Pendapatan

Laba Bruto

Aset

44
Ekuitas

PENDAPATAN
Pendapatan Perseroan di tahun 2020 (15 bulan)
mencapai AS$29,43 juta dibandingkan dengan tahun
2019 (12 bulan) sebesar AS$ 28,29 juta yaitu AS$1,22
juta lebih tinggi dibandingkan tahun buku
sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh karena pada
periode 2020 terjadi transisi perubahan periode
penutupan tahun buku perseroan yang awalnya
Maret-April menjadi Juni-July sehingga penutupan
tahun buku tahun 2020 menjadi 15 bulan.

BEBAN - BEBAN
Beban pokok pendapatan menurun menjadi
AS$23,39 juta di tahun 2020 (periode 15
bulan) dari AS$33,03 juta di tahun 2019

(periode 12 bulan).
Penurunan beban sebagian besar berasal
dari berkurangnya beban penurunan nilai
kapal. Sedangkan di sisi operasional, tidak
terjadi perubahan signifikan pada beban
umum dan administrasi, serta beban

keuangan.

PROFITABILITAS
Dengan peningkatan penjualan dan
penurunan beban, Perseroan mencatat
keuntungan sebesar AS$1,27 juta pada tahun
buku 2020 (periode 15 bulan), peningkatan

performa yang signifikan dibandingkan
kerugian sebesar AS$8,4 juta yang dibukukan
di tahun sebelumnya (periode 12 bulan).
Jumlah keuntungan per saham di tahun buku
2020 adalah AS$0,0021 per saham.

ASET
Total aset menurun dari AS$63.38 juta di tahun 2019
(periode 12 bulan) menjadi AS$48,84 juta di tahun 2020
(periode 15 bulan) karena berkurangnya aset lancar dan
aset tetap.
Aset lancar berkurang dari AS$18,32 juta pada tahun 2019
(periode 12 bulan) menjadi AS$8,54 juta di tahun 2020
(periode 15 bulan) karena tiada lagi aset yang sedang
dalam proses penjualan tahun ini akibat telah selesainya
penjualan kapal, realisasi pajak lebih bayar, serta
membaiknya penerimaan piutang yang secara signifikan
menurunkan angka piutang.
Aset tidak lancar berkurang menjadi AS$40,29 juta pada

tahun 2020 (periode 15 bulan) dibandingkan sebesar
AS$45,06 juta pada tahun 2019 (periode 12 bulan). Hal ini
disebabkan oleh adanya pengurangan aset tetap.

Total liabilitas menurun drastis dari AS$20,11 juta di tahun 2019
(periode 12 bulan) menjadi AS$4,3 juta di tahun 2020 (periode 15
bulan).
Liabilitas lancar menurun secara signifikan sebesar AS$15,67 juta,
atau 81,4%, dari AS$19,25 juta pada tahun 2019 (periode 12
bulan) menjadi AS$3,57 juta pada tahun 2020 (periode 15 bulan)
karena sejumlah sebab.
Pertama, terjadi penurunan utang dagang sebesar AS$3,45 juta
atau sebesar 65,8% yang disebabkan oleh pembayaran utang
dagang ke pemasok pihak ketiga.
Kedua, adanya penurunan utang pajak-pajak lain-lain yang
sebagian besar disebabkan oleh realisasi akrual untuk liabilitas
pajak per 31 Maret 2019.
Ketiga, adanya penurunan utang lain-lain karena pembayaran
utang lain-lain kepada pihak berelasi.
Keempat, adanya penurunan akrual yang disebabkan oleh
penurunan akrual beban kapal.
Kelima, adanya penurunan pendapatan di muka dan uang
muka yang disebabkan oleh penyelesaian transaksi pendapatan
diterima di muka dan penjualan aset tersedia untuk dijual per 31
Maret 2019 pada periode ini.
Keenam, adanya penurunan bagian lancar pinjaman bank
jangka pajang yang disebabkan oleh pelunasan seluruh utang
bank ke Bank ICICI, Singapura.
Liabilitas tidak lancar menurun dari AS$0,8 juta di tahun 2019
(periode 12 bulan) menjadi AS$0,7 juta pada tahun 2020
(periode 15 bulan) karena adanya penurunan imbalan
pascakerja sebagai konsekuensi dari restrukturisasi organisasi
yang dilakukan oleh Perseroan.
Ekuitas meningkat dari AS$43,26 juta di tahun 2019 (periode 12
bulan) menjadi AS$44,54 juta di tahun 2020 (periode 15 bulan)
akibat keuntungan yang diraih oleh Perseroan.

LIABILITAS & EKUITAS

ARUS KAS

Arus kas dari aktivitas operasi menurun dari AS$7,74 juta di tahun
2019 (periode 12 bulan) menjadi AS$7,39 juta di tahun 2020
(periode 15 bulan) karena meningkatnya pembayaran tunai
kepada pemasok atas dorongan pertumbuhan usaha serta masa
pembukuan tahun buku 2020 yang bertambah tiga bulan.
Arus kas untuk aktivitas investasi meningkat menjadi AS$0,44 juta
di tahun 2020 (periode 15 bulan) dari minus AS$1,32 juta di tahun
2019 (periode 12 bulan) karena realisasi penerimaan hasil

penjualan kapal (KASPADU) pada tahun 2020.
Arus kas untuk aktivitas pendanaan meningkat menjadi AS$9,10
juta di tahun 2020 (periode 15 bulan) dari sebelumnya AS$5,4 juta

di tahun 2019 (periode 12 bulan). Ini terjadi akibat percepatan
pelunasan pinjaman bank kepada Bank ICICI.
Atas dasar ini, arus kas Perseroan masih dalam kategori sehat.

TINDAKAN YANG DILAKUKAN MANAJEMEN PADA TAHUN 2020
 Membangun area pengangkutan baru, termasuk pengangkutan hasil bumi lainnya seperti
nikel.
 Dalam proses mendapatkan sertifikasi ISO 45001:2018.
 Pergantian Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dari PT Sirca Datapro Perdana ke PT Raya
Saham Registra.
 Sebagai langkah efisiensi, Perseroan memutuskan untuk melikuidasi (menutup) beberapa
anak perusahaan yang berdomisili di Singapura yaitu CH Logistic Pte Ltd, CH Ship
Management Pte Ltd, Rig Tenders Marine Pte Ltd dan perusahaan joint-venture, yaitu Rig
Tenders Offshore Pte Ltd yang juga berdomisili di Singapura yang berlaku efektif pada
tanggal 9 November 2020.
 Melaksanakan protokol kesehatan COVID 19 dengan penuh disiplin dan kepatuhan
sehingga dapat meminimalisir resiko terjangkit Covid kepada pekerja/crew dan kegiatan
operasi dapat tetap berjalan normal.
 Mengadakan sosialisasi pencegahan penyebaran virus COVID-19.
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PELUANG & TANTANGAN
SEGMEN CURAH (BULK)
(BATUBARA, NIKEL)

 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM)
menyatakan, sepanjang 2019, Indonesia menjadi
produsen bijih nikel terbesar di dunia.

 Kementerian Energi Indonesia mengatakan bahwa produksi
batu bara masih berada di jalur untuk mencapai target 550
juta untuk tahun 2020, dengan produksi selama JanuariMaret sebesar 137,31 juta ton, atau sekitar 25 persen dari
target.

 Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM,
Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar
11.887 juta ton, dengan detail tereka 5.094 juta ton,
terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton, hipotetik 228
juta ton.

 Kementerian mengatakan bahwa meskipun ada penurunan
permintaan batu bara selama dua bulan terakhir, produksi
batu bara tidak terpengaruh karena sebagian besar
perusahaan tambang batu bara menjual batu bara mereka
berdasarkan kontrak offtake. Namun kementerian tidak
mengesampingkan kemungkinan penurunan ekspor negara
dalam waktu dekat karena perlambatan ekonomi akibat
lockdown yang diberlakukan di negara lain.

 Produksi nikel olahan Indonesia tetap tumbuh di tengah
pandemi. Pabrik smelter nikel di Indonesia tumbuh tiga
kali lipat dalam lima tahun terakhir.

 Terlepas dari prospek permintaan yang lebih lemah,
perusahaan pertambangan Indonesia mungkin tidak akan
segera
menurunkan
produksi,
terutama
mengingat
penurunan harga minyak mentah baru-baru ini yang telah
mengurangi biaya produksi batu bara mereka secara
signifikan. Tapi ini berpotensi menambah potensi kelebihan
pasokan di masa depan, jika permintaan turun tajam dalam
beberapa bulan mendatang.

SEGMEN LEPAS
PANTAI
 Pasar kapal lepas pantai (OSV) tetap sangat
menantang, yang ditandai dengan kelebihan kapasitas
kapal yang signifikan, pemanfaatan yang rendah, dan
tarif harian di sekitar tingkat biaya operasional kapal.

TANTANGAN PANDEMI COVID-19
“Sehubungan dengan pandemi Covid-19, Perseroan menerapkan protokol standar
kesehatan dengan penuh kepatuhan sehingga dapat meminimalisir resiko terjangkit
Covid-19 kepada pekerja/crew dan kegiatan operasi tetap berjalan normal”
Dampak COVID 19 pada operasional
Perseroan
 Berkurangnya aktivitas manufaktur di
Tiongkok, yang berdampak pada
penambang batu bara, nikel, dan timah di
Indonesia yang mengandalkan pasar
Tiongkok yang dapat mengakibatkan
kurangnya pemanfaatan atau penurunan
tarif sewa kapal tunda dan tongkang
untuk transportasi antar pulau dan logistik
dalam negeri.
 Pergerakan orang dan materi yang
dibatasi akan menghasilkan:
- Penundaan dalam aktivitas
perbaikan/docking
- Penundaan dalam bongkar muat

Upaya Pencegahan COVID 19 yang
dilaksanakan oleh Perseroan di
antaranya adalah :
 Pemeriksaan harian suhu tubuh
kepada pekerja/crew
 Pelaksanaan rapid test dan swab test
untuk crew onboards
 Pasokan Multivitamin kepada
pekerja/crew
 Penyediaan Hand sanitizer
 Pasokan masker dan desinfektan
 Meningkatkan kewaspadaan, displin
dan kepatuhan terhadap protokol
kesehatan secara terus menerus
kepada pekerja/crew

PELUANG POTENSIAL


Untuk mengangkut batubara bagi tambang batubara / perusahaan logistik
lainnya untuk pasar domestik



Untuk mengangkut bahan curah lainnya seperti kayu bulat, pasir dan nikel

STRATEGI USAHA

Mempertahankan dan meningkatkan
loyalitas pelanggan dengan
penyempurnaan mutu layanan dan
harga yang kompetitif.

Memperluas pangsa pasar dengan
mendapatkan pelanggan-pelanggan baru
di industri batubara di Indonesia serta
bekerjasama untuk menyuplai kapal-kapal
mereka.

Mengoptimalkan kinerja segmen
kapal pendukung kegiatan
migas lepas pantai (offshore
support vessels) di Indonesia.

"Kami bertujuan untuk
menyediakan transportasi
antar-pulau dari bahan curah,
terutama batu bara, pasir,
nikel, minyak, agregat dan
produk pertanian"
Mengeksplorasi jenis layanan
yang berpotensi.

Memperluas cakupan area layanan hinga
ke luar negeri untuk memperluas pangsa
pasar serta mengoptimalisasi kapal-kapal
Perseroan yang berbendera asing.

Bekerja sama dengan mitra-mitra lokal
untuk menjangkau pelanggan yang
berpotensi.

FOKUS STRATEGI USAHA
Memiliki lisensi untuk mengoperasikan
kapal-kapal sehingga berhak untuk
berpartisipasi dalam tender
Berpengetahuan mengenai logistik
batubara sejak dari tambang hingga ke
tempat penyetokan dan kapal pengangkut

Menawarkan jasa manajemen kapal bagi
para pemilik kapal

SESI TANYA DAN JAWAB

SEKIAN & TERIMAKASIH

Lokasi Kantor
Gedung Tetra Pak
Suite 104, Lantai 1
Jl. Buncit Raya Kav. 100
Jakarta Selatan 12510
Website
www.rigtenders.co.id
Kontak
Tel : +6221 29668488
Faks: +6221 2966 8479

Email:
Corporate Secretary
rtacc@rigtenders.co.id
Marketing and Inquiries
rtmkt@scomigroup.com
Keuangan dan Akuntansi
rt.accounting@scomigroup.com
Operasional dan K3L
rtops@scomigroup.com
Sumber Daya Manusia
admin.rigtenders@scomigroup.
com

