
Mitrabahtera Siapkan Capex Rp 64 Miliar 

Jakarta -  Perusahaan kapal pengangkut batubara PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) 

menyiapkan US$ 5 juta atau sekitarRp 64 miliar untuk belanja modal (capital 

expenditure/capex) 2015. Sesuai rencana, dana akan digunakan untuk pembelian dua kapal 

tunda. 

Direktur Keuangan Mitrabahtera Ika Bethari mengatakan, kapal yang akan dibeli memiliki 

kapasitas sebesar 2400 HP. Satu kapal sudah dibeli pada kuartal I – 2015, sedangkan kapal 

lainnya dalam waktu dekat. 

“Perseroan akan menjalankan strategi fleet conversion ke ukuran kapal yang lebih besar. 

Dengan demikian, tarif atau harga pengangkutan bisa lebih kompetitif untuk klien,” kata Ika 

dalam paparan publik di Jakarta, Kamis (23/4). 

Ika menambahkan, pihaknya mengandalkan kas internal sebagai sumber pendanaan capex 

tahun ini. Per Desember 2014, posisi kas dan setara kas perseroan tercatat sebesar US$ 48,1 

juta atau setara Rp 623 miliar. 

Tahun ini, Mitrabahtera berniat membagikan dividen final sebesar US$ 16,1 juta atau setara 

US$ 0,0092 per saham. Jumlah ini setara 80% dari total laba bersih 2014 senilai US$ 20,1 juta. 

Sepanjang tahun lalu, perseroan membukukan pendapatan sebesar US$ 135,3 juta atau turun 

10,5% dibandingkan 2013 senilai US$ 151,1 juta. Perseroan mengangkut sebanyak 52,6 juta ton 

batubara atau turun sekitar 11% dibandingkan periode sebelumnya. 

Sebanyak 31,1 juta ton dari total pengangkutan untuk segmen barging, sedangkan sisa 21,5 juta 

ton untuk segmen floating crane. Sementara itu, volume segmen barging menurun sebesar 19% 

year on year (yoy), sedangkan floating crane naik sebesar 3%. 

Penurunan di sektor barging disebabkan oleh banyaknya pengangkutan batu bara jarak jauh 

(antar pulau) dibandingkan jarak dekat (transshipment). Hal ini tidak lepas dari melonjaknya 

kebutuhan domestik batu bara dan industri semen. Jarak pengangkutan yang lebih jauh 

berakibat pada penurunan perputaran armada, sehingga total volume yang diangkut menjadi 

lebih kecil dibandingkan pengangkutan jarak pendek. 
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