
MBSS Bagikan Deviden Rp 209 M 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan kapal pengangkut batubara PT Mitrabahtera Segara 

Sejati Tbk (MBSS) membagikan deviden final sebesar 16,1 juta dolar AS atau Rp 209,3 miliar 

atau setara Rp 12.942 per lembar saham. 

 “Hal ini kita raih di tengah kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan 

penurunan harga komoditas batu bara sepanjang tahun 2014 telah memberikan tekanan harga 

pada jasa logistik pendukung industri batu bara,” ujar Presiden Direktur MBSS Rico Rustombi, 

dalam keterangan resminya, Jumat (24/4). 

Dijelaskannya, manajemen MBSS menetapkan beberapa prioritas bisnis yang dilaksanakan di 

tahun 2014.  

Antara lain, fokus pada perpanjangan kontrak-kontrak yang jatuh tempo di tahun tersebut, 

konversi armada ke ukuran yang lebih besar, meningkatkan sistem perbaikan dan perawatan 

armada, serta mengintensifkan pemasaran untuk memperoleh kontrak baru.  

Dalam RUPS yang digelar di hotel Ritz Carlton kemarin, MBSS melaporkan pendapatan sebesar 

135,3 juta dolar AS, laba kotor sebesar 43,4 juta dolar AS, EBITDA sebesar 53,6 juta dolar AS 

dan laba yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (laba bersih) sebesar 20,1 juta dolar 

AS untuk laporan keuangan auditan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 

“Penurunan volume barging di tahun 2014 didorong oleh lebih banyaknya pengangkutan batu 

bara jarak jauh dibanding jarak dekat (transshipment) sehubungan peningkatan kebutuhan 

domestik batu bara dan industri semen,” jelas Direktur Keuangan dan Perencanaan MBSS Ika 

Bethari. 
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