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PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK. 
TAHUN YANG PENUH TANTANGAN 

Perusahaan membukukan pertumbuhan (YoY) pendapatan 16,3%, laba kotor 14,3%, dan EBITDA 20,7% 
 
 
 

8 Mei 2013, JAKARTA - PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) melaporkan pendapatan sebesar USD 
141,4 juta, laba kotor sebesar USD 56,4 juta, EBITDA sebesar USD 64,3 juta dan laba yang diatribusikan 
kepada pemilik mayoritas sebesar USD 36,5 juta untuk laporan keuangan auditan yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2012. Laporan   keuangan   yang   lengkap   untuk   periode   tersebut   dapat   di   
akses   di   situs   perusahaan www.mbss.co.id 

 
Tahun 2012 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perusahaan sekaligus tahun yang menandai 
peran MBSS yang cukup signifikan terhadap Group Indika Energy, dimana MBSS berkontribusi sebesar 
18,9% terhadap total pendapatan Group Indika Energy. “Pertumbuhan pendapatan MBSS di tahun 2012 
sebesar 16,3% selain didukung oleh backlog yang cukup kuat juga didukung oleh operational excellence. 
Keunggulan dalam pelayanan yang diberikan oleh MBSS kepada pelanggan, dapat dibuktikan oleh adanya 
pengakuan dari pelanggan yang berupa penghargaan The Best Tug & Barge Performance 2012 oleh Adaro 
Indonesia, The Best Contractor 2012 oleh Kaltim Prima Coal, Non Lost Time Injury Performance 2012 oleh 
Berau Coal dan penghargaan lainnya. Ini menunjukkan bahwa MBSS dalam mengejar pertumbuhan 
perusahaan juga memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dari krunya” jelas Rico Rustombi 
– Presiden Direktur MBSS. 
 
“Pertumbuhan pendapatan di tahun 2012, juga diimbangi oleh pertumbuhan kas perusahaan di tahun 
2012. Kas perusahaan di tahun 2012 tumbuh sebesar USD 11,4 juta atau tumbuh sebesar 182,9% menjadi 
sebesar USD 17,7 juta per 31 Desember 2012. Pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari pengelolaan 
piutang dan manajemen modal kerja yang lebih baik yang diterapkan di tahun 2012. Bahkan di Q1-2013, 
posisi kas perusahaan semakin kuat yaitu menjadi sebesar USD 20,9 juta” ungkap Ika Bethari – Direktur 
Keuangan dan Perencanaan Perusahaan.  
 
Lebih lanjut, Ika Bethari menjelaskan “Posisi kas yang kuat akan menjadi salah satu kunci dalam 
mendukung pertumbuhan perusahaan ke depannya. Dengan posisi kas yang kuat, maka akan memudahkan 
bagi perusahaan untuk melakukan investasi ketika harga batubara mulai membaik. Salah satu upaya yang 
akan dilakukan untuk memperkuat posisi kas perusahaan adalah dengan melakukan inisiatif pembiayaan 
kembali. Pembiayaan kembali dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan fleksilibilitas dalam 
pengelolaan kas perusahaan, cost of fund yang lebih transparan (margin + LIBOR), serta memudahkan 
dalam melakukan administrasi utang”. 
 
Untuk pembiayaan kembali tersebut, MBSS akan menggandeng bank lokal maupun bank mancanegara. 
“Pembiayaan kembali yang dilakukan oleh MBSS, menunjukkan kepercayaan yang cukup kuat dari kreditur 
terhadap MBSS sebagai perusahaan jasa logistik laut dan transshipment untuk industri sumber daya alam 
dengan fokus barang curah. Hal ini tercermin dari pola pembayaraan yang semi-ballooning untuk jangka 
waktu selama 5 tahun, juga dari rendahnya cost of fund yang akan ditanggung oleh perusahaan yaitu 
sekitar 3,25% + LIBOR dibanding dengan fasilitas yang ada yaitu rata-rata sekitar 5,75%. Kami mentargetkan 
pembiayaan kembali tersebut dapat tuntas semuanya di semester pertama tahun 2013” ungkap Rico 
Rustombi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mbss.co.id
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Pada RUPS Tahunan dan Luar Biasa yang dilakukan pada hari ini, perusahaan akan membagikan dividen 
kepada pemegang saham sebesar Rp 87,5 Milyar atau Rp 50 per lembar saham. Selain itu, pemegang 
saham juga menetapkan pengurus perseroan yaitu sebagai berikut: 
 
Komisaris Utama  : M. Arsjad Rasjid P. M. 
Wakil Komisaris Utama : Maria Francesca Hermawan 
Komisaris   : Wishnu Wardhana 
Komisaris   : Ingrid A. S. Prasatya 
Komisaris   : Nurcahya Basuki 
Komisaris Independen  : Agoes Silaban 
Komisaris Independen  : Harry Wiguna 
Komisaris Independen  : Sriyanto 
 
 
Direktur Utama  : Rico Rustombi 
Wakil Direktur Utama  : Patricia P. S. Prasatya 
Wakil Direktur Utama  : Lucas Djunaidi 
Direktur   : Albert Kindangen 
Direktur   : Dedy Happy Hardi 
Direktur Tidak Terafiliasi : Ika H. Bethari  

 
 

******** 
 
 
Tentang PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk   
www.mbss.co.id 
PT  Mitrabahtera  Segara  Sejati  Tbk  adalah  suatu  perusahaan  yang menyediakan solusi terintegrasi 
untuk jasa logistik laut dan transshipment untuk industri sumber daya alam dengan fokus 
barang curah dengan investasi-investasi strategisnya di PT Mitra Swire CTM, PT Mitra Hartono Sejati, 
PT Mitra Jaya Offshore, Mitra Segara Sejati PTE Ltd, dan PT. Mitra Alam Segara Sejati. 

 
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi : 
Investor Relation 
Kantor : +62-21-57944766 
Email : investor.relation@mbss.co.id 

 
Disclaimer : 
Segala informasi keuangan, proyeksi, rencana, strategi dan tujuan tertentu dari PT Mitrabahtera Segara Sejati, Tbk yang termuat 
dalam News Release ini, bukanlah pernyataan yang dapat diasumsikan sebagai pernyataan perkiraan ke depan sebagaimana 
diartikan oleh ketentuan berlaku. 
PT  Mitrabahtera Segara Sejati  Tbk  dan/atau  afiliasinya  dan/atau  pihak  lainnya  tidak  bertanggungjawab atas  ketepatan dan 
kelengkapan dari pernyataan kedepan (bila ada) di dalam News Release ini. 
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