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PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK. 
MENUJU ERA BARU UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN 
Perusahaan membukukan pendapatan sebesar USD 151,1 juta di tahun 2013 

 
 

7 Mei 2014, JAKARTA – PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS), emiten yang bergerak di bidang 
logistik laut untuk barang curah, tetap menunjukan kinerja yang baik di tahun ketiganya sebagai 
perusahaan publik, dengan melaporkan pendapatannya sebesar USD 151,1 juta dan laba bersih sebesar 
USD 38,3 juta, dibandingkan dengan pendapatan tahun 2012 sebesar USD 141,4 juta dan laba bersih 
sebesar USD 36,5 juta. 
 
Rico Rustombi – Presiden Direktur MBSS menyampaikan bahwa pencapaian kinerja tahun 2013 diperoleh 
dari inovasi dan inisiatif strategis yang dilakukan oleh manajemen MBSS untuk menjawab tantangan yang 
timbul di tengah industri batubara yang belum mengalami pemulihan. Inisiatif strategis yang dilakukan 
oleh Perusahaan sepanjang tahun 2013 antara lain overselling strategy dalam marketing dimana MBSS 
menjual lebih besar dari kapasitas yang dimiliki, strategi diversifikasi kargo dan wilayah operasi, strategi 
brokering yang semakin agresif, strategi keseimbangan portofolio kontrak jangka panjang, 
pendek/menengah dan spot market, strategi mengoptimalkan utilisasi armada, dan strategi pembiayaan 
kembali (refinancing). 
 
MBSS memahami kondisi yang buruk dan tekanan harga batubara yang dialami klien, dimana profit 
margin yang diperoleh semakin menipis. Klien bagi MBSS adalah strategic partner, dimana MBSS secara 
aktif mendiskusikan dengan klien untuk memberikan win-win solutions yang akan mendukung bisnis klien, 
menerapkan prinsip untuk tumbuh bersama dan mengembangkan bisnis klien dengan tetap 
mempertahankan aspek realibilitas dan operational excellence, ungkap Rico lebih lanjut. 
 
MBSS juga melakukan strategi pengembangan usaha melalui peningkatan diversifikasi kargo selain 
produsen dan pengguna akhir batubara seperti bijih besi, bauksit, clinker semen dan pipa untuk industri 
migas. “Pada tahun 2013, MBSS mencatatkan pertumbuhan dari diversifikasi barang curah non batubara 
yang diangkut yaitu dari USD 0,5 juta di tahun 2012 menjadi USD1,7 juta di tahun 2013 atau tumbuh 
240%. Selain melakukan strategi diversifikasi portofolio klien dan diversifikasi kargo non batubara, MBSS 
juga akan meningkatkan strategi diversifikasi wilayah operasional yaitu memperluas cakupan di wilayah 
regional seperti pengangkutan ke Filipina”, jelas Ika Bethari – Direktur Keuangan dan Perencanaan 
Perusahaan.  
 
Ika lebih lanjut menyampaikan bahwa keberhasilan MBSS dalam menjaga kinerjanya, juga didukung oleh 
keberhasilan MBSS dalam melakukan refinancing di tahun 2013 dengan institusi keuangan global yaitu 
ANZ Bank dan Standard Chartered Bank. Nilai pembiayaan kembali tersebut (refinancing) adalah sebesar 
USD 59,1 juta dengan suku bunga yang lebih rendah dibanding fasilitas sebelumnya yaitu 3,25% + LIBOR 
untuk term loan dan 3% + LIBOR untuk demand loan. Pencapaian refinancing tersebut juga merupakan 
pengakuan atas profil risiko Perseroan yang stabil, peluang pertumbuhan usaha yang bagus, dan rekam 
jejak yang terbukti. Dengan tingkat pembiayaan/bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
kompetitor dan industri lain, hal tersebut meningkatkan kemampuan MBSS memberikan struktur kontrak 
yang lebih optimal kepada klien. Strategi keuangan lain yang dilakukan di 2013 adalah penempatan dana 
dalam investasi yang memberikan hasil lebih besar daripada cost of fund (positive carry).  
 
Pada akhir tahun 2013, MBSS memiliki armada sebanyak 82 tug boats, 75 barges, 7 floating cranes dengan 
2 diantaranya merupakan floating loading facility dengan double cranes dan metal detector, 1 kapal 
support (LCT) dan 1 kapal semen. Armada MBSS dilengkapi dengan persyaratan Biro Klasifikasi Indonesia 
(BKI) dan  sebagian besar menggunakan Badan Klasifikasi Internasional seperti Registro Italiano Navale 
(RINA), Bureau Veritas (BV), Nipon Kaiji Kyokai (NK), American Bureau of Shipping (ABS) dan Germanischer 
Lloyd (GL) serta dilengkapi oleh Vessel Tracking System, yang memungkinkan klien dan Perseroan untuk 
mengetahui lokasi setiap kargo/kapal di setiap saat.  
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Inisiatif strategis yang dilakukan oleh MBSS mampu meningkatkan kinerja keuangan dan operasional 
MBSS. Pada tahun 2013, volume batubara yang diangkut oleh MBSS untuk barging sebesar 38,4 juta ton 
dan floating cranes sebesar 20,9 juta ton. Pangsa pasar MBSS untuk industri logistik batubara diperkirakan 
sebesar 14-16%, kata Rico.  
 
Berikut adalah ringkasan dari kinerja Perusahaan selama tahun 2013 (FY13): 

 
 Ringkasan Kinerja Operasional      FY12   FY13 % Perubahan 

 Barging    
     Unit (Set) 74 75   1,4% 
     Volume (juta ton) 29,3 38,4 31,1% 
 Floating Cranes    
     Unit 7 7 0% 
      Volume (juta ton) 17,5 20,9 19,4% 
 

 

 

 Ringkasan Kinerja Keuangan (Dlm Juta USD)      FY12     FY13 % Perubahan 

 Pendapatan 141,4 151,1   6,8% 
      Barging 106,5 109,7   3,0% 
      Floating Cranes   34,9   41,4 18,6% 
 Beban Langsung   85,0   90,4   6,4% 
 Laba Kotor   56,4   60,7 7,6% 
 Laba Sebelum Pajak   38,2   41,3 8,1% 
 Laba Bersih   36,5   38,3  4,9% 
 
Pada RUPS Tahunan yang dilakukan pada hari ini, MBSS akan membagikan dividen kepada pemegang 
saham sebesar USD 9.571.716,50 atau USD 0,0055 per lembar saham. Selain itu, RUPS juga menetapkan 
pengurus perseroan yaitu sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris: 
Komisaris Utama  : M. Arsjad Rasjid P.M. 
Wakil Komisaris Utama  : Maria Francesca Hermawan 
Komisaris   : Nurcahya Basuki 
Komisaris Independen  : Harry Wiguna 
Komisaris Independen  : Agoes R. Silaban 
Komisaris Independen  : Teuku Zulham 
Komisaris Independen  : Sriyanto 
 
Direksi: 
Direktur Utama   :  Rico Rustombi 
Wakil Direktur Utama  :  Lucas Djunaidi 
Direktur   :  Dedy Happy Hardi 
Direktur Independen  :  Ika Heru Bethari 
 
 
******* 
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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 Alam Segara Sejati, Mitra Segara Sejati Pte 
Ltd, PT Mitra Hartono Sejati, dan PT Mitra Jaya Offshore 
 
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi : 
Ika Bethari – Direktur Keuangan dan Perencanaan Perusahaan 
Kantor : +62-21-57944766 
Email  : ika.bethari@mbss.co.id 

 
Hermawan – Head of Investor Relations  
Kantor : +62-21-57944755 
Email  :  hermawan@mbss.co.id  

 
Disclaimer : 
Segala informasi keuangan, proyeksi, rencana, strategi dan tujuan tertentu dari PT Mitrabahtera Segara Sejati, Tbk yang termuat 
dalam Press 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 Press Release ini. 
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