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INILAHCOM, Jakarta - PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBBS) memperoleh kontrak senilai US$30 
juta dari PT Cotrans Asia (CTA). 

Perlu diketahui, emiten dan CTA merupakan anak usaha yang secara tidak langsung dikendalikan oleh PT 
Indika Energy Tbk (INDY), sehingga transaksi ini merupakan transaksi terafiliasi. 

Direktur MBBS, Surya Aribowo menyampaikan, bahwa perjanjian ini akan berdampak pada 
kelangsungan usaha perseroan. "Khususnya berdampak pada peningkatan pendapatan usaha 
perseroan," tulis Surya dalam keterbukaan informasi emiten pelayaran itu pada laman Bursa Efek 
Indonesia, Rabu (8/5/2019). 

Dijelaskan, kontrak senilai US$30 juta ini terkait dengan pengangkutan batu bara milik CTA, dengan 
menggunakan kapal tunda perseroan. Adapun waktu kontrak, sejak perjanjian ditandatangani yakni 
tanggal 31 Maret 2019 hingga 31 Maret 2023. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) didirikan tanggal 
24 Maret 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1994. Pemegang yang memiliki 5% 
atau lebih saham Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, yaitu: PT Indika Energy Infrastructure (pengendali) 
(51%) dan The China Navigation Co. Pte. Ltd (25,68%). PT Indika Energy Infrastructure merupakan 
perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Indika Energy Tbk (INDY). 

Ruang lingkup kegiatan bisnis MBSS terutama menjalankan usaha dalam bidang pelayaran, angkutan 
laut, baik barang maupun penumpang, pengangkutan minyak dari pusat-pusat pengilangan, penyewaan 
kapal laut, perwakilan pelayaran dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun 
tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri, agen perkapalan perusahaan pelayaran, 
pelayaran penundaan laut, penyewaan peralatan pelayaran dan pelayaran luar negeri antar negara 
(pelayaran samudera). 

Kegiatan utama MBSS adalah jasa logistik laut dan transshipment di Indonesia yang menyediakan solusi 
logistik dan transportasi laut terpadu untuk pemindahmuatan barang curah, terutama batubara. 
Armada yang dimiliki MBSS, antara lain: 83 Tug Boat, 78 Barge, 7 Floating Crane, 1 Kapal Semen dan 1 
Kapal Pendukung. [hid] 
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