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Nomor : 074/Corsec-MBSS/XII/2020                                                      Jakarta, 21 Desember 2020 
  
Kepada Yth. 
Direktur Utama 
PT Bursa Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 
I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 
Jakarta 12190 
 
Perihal : Laporan Hasil Paparan Publik (Public Expose) PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk  
   
Dengan Hormat, 

 
Dalam rangka memenuhi ketentuan V, Peraturan No. I-E sebagaimana terlampir dalam 
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang 
Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa Public Expose Tahunan 
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (“Perseroan”) telah diselenggarakan pada: 
 
Hari/Tanggal  :        Rabu, 16 Desember 2020 
Waktu   :        15.00 – 16.00 WIB  
Tempat   :        Public Expose Live via Zoom 
 

Pada Paparan Publik ini pihak manajemen Perseroan diwakili oleh: 
- Susana Germino – Direktur Utama, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hadir secara online) 
- Burhan Sutanto – Direktur, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hadir di tempat acara) 
- Adhitya Nugroho – Direktur, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hadir di tempat acara) 
- Surya Aribowo – Direktur, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hadir di tempat acara) 
- Ratih Safitri – Corporate Secretary, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hadir di tempat acara) 
 
Terlampir adalah rangkuman pertanyaan dan jawaban serta tautan rekaman dari pelaksanaan 
Paparan Publik. Demikian Kami sampaikan. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih. 

 
Hormat kami, 
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk 

 

 
Ratih Safitri 
Sekretaris Perusahaan 
 
Tembusan : 

- Direksi PT Otoritas Jasa Keuangan 
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LAMPIRAN : RANGKUMAN TANYA JAWAB & TAUTAN REKAMAN PAPARAN PUBLIK (Public Expose) 

PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, 16 Desember 2020 
 

SESI I 
1. Agus (pemegang saham) 

Q :Saat ini, berapa utilisasi kapal MBSS? Apakah ada kenaikan atau perubahan di masa "new 
normal" ini? 

A :Utilisasi kapal per September 2020 adalah 88% dikarenakan beberapa set masuk docking dan 
mengalami waktu delay untuk berada di galangan karena jadwal pengiriman spare parts yang 
masih terhambat karena efek dari pandemi. Namun di luar itupun secara global, market di 
industri ini masih belum ada improvement yang signifikan yang terdampak juga dari penurunan 
demand coal. 

 
2. Edwin (pemegang saham) 

Q :Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai digitalisasi, bagaimana dampaknya 
terhadap operasional Perusahaan? 

A :Tentunya digitalisasi memberikan dampak positif dalam kegiatan operasional Perusahaan, 
karena memungkinkan kami untuk melakukan integrasi data yang ada ke dalam bisnis proses 
MBSS. Data itu dapat kami proses secara real-time sehingga memungkinkan kami untuk 
mengambil keputusan yang cepat. Data-data tersebut contohnya seperti fuel consumption atau 
pun lokasi dari armada MBSS, dapat kami pakai untuk mengambil keputusan tersebut. 

 
3. Ratna (pemegang saham) 

Q :Bagaimana MBSS melihat dampak dari virus corona terhadap kegiatan usaha? 
A :Virus corona tentunya sangat berdampak pada kegiatan usaha. Ada 3 aspek yang kira-kira 

terdampak, yaitu aspek operasional, aspek technical terutama perawatan armada dan aspek 
pasar. Dalam aspek operasional terdapat keterbatasan-keterbatasan yang kami lakukan terkait 
pemberlakuan PSBB, protokol covid yang mengharuskan swab/rapid test dan isolasi sebelum 
melakukan pergantian crew. Dari sisi ketersedian armada, dalam hal perawatan terutama 
docking mengalami hambatan pengiriman spare part karena banyak vendor yang memiliki 
keterbatasan serta di dalam galangan pun prosedur covid harus dijalankan sehingga waktu 
docking sedikit mengalami keterlambatan. Dari sisi pasar, sejak pandemi dimulai, pasar batu 
bara mengalami penurunan drastis karena beberapa negara melakukan lockdown sehingga 
tidak ada kapal yang bisa masuk ke beberapa negara. Selain itu, industri di beberapa negara 
mengalami penurunan sehingga demand atas listrik turun dan juga menyebabkan permintaan 
batu bara turun. Hal tersebut berpengaruh pada bisnis MBSS sebagai penyedia jasa untuk sektor 
batu bara, baik untuk transshipment maupun jasa floating crane pemindahan kargonya. Jadi 
virus corona ini cukup membawa pengaruh di dalam bisnis, khususnya untuk MBSS. 
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SESI II 
William (BNI Sekuritas) 
Q : 1. Rencana besar perusahaan ke depan? 

2. Rencana diversifikasi bisnis apakah ada? 
3. Ada apa di balik pembelian alat pengangkutan di 9M20 sebesar US$252,455? 

 
A :  
1. Kami akan mengedepankan operational excellence yang kami berikan kepada customer, serta 

tetap mencari opportunity di market, meningkatkan produktivitas armada MBSS, tetap 
menerapkan cost reduction dan digitalisasi secara keseluruhan. 
 

2. Terkait diversifikasi, MBSS masih melakukan market research terkait opportunity yang ada. 
Proses ini tidak bisa dilakukan secara instan karena banyak hal yang masih harus dikaji terkait 
investasi (capex), potential client, dll. Kemungkinan sektor yang akan kami arahkan tetap 
fokus pada sektor energi. Diversifikasi disini tidak terbatas pada perubahan untuk muatan 
yang diangkut saja, tetapi bisa juga untuk perubahan kapal yang mengangkut batu bara dan 
juga bisa dengan perubahan kapal pengangkutan (selain barging dan FC) serta perubahan 
muatan (selain batu bara) yang masih bisa diangkut oleh kapal yang kami miliki. 
 
Terjemahan tambahan penjelasan dari Susana: 
Terkait diversifikasi, saat ini kami sedang mencari projek lain dengan masih berfokus pada 
sektor energi seperti yang Pak Ari sampaikan dan kami memiliki tujuan yang sangat jelas untuk 
beralih dari mengangkut komoditas curah pada saat ini dan mencari peluang di bidang energi 
lainnya. 
 

3. Pembelian tersebut merupakan pembelian heavy equipment berupa dozer untuk Floating 
Crane Abby. Dimana Abby bekerja di pelabuhan Suralaya dengan ADC dengan kontrak 5 tahun, 
sehingga kami berpendapat bahwa memiliki dozer sendiri akan lebih efisien dan efektif 
dimana kami bisa melakukan control secara langsung. 
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SESI III 
Pertanyaan gabungan dari:  
Liliek (Investor), Tri (Petromindo), Finna (Bisnis Indonesia) 
Q :  
1. Berapa serapan capex Perseroan hingga saat ini dan digunakan untuk apa saja? Berapa alokasi 

belanja modal Perseroan untuk tahun 2021 dan berasal dari mana sumber capex tersebut? 
 

2. Bagaimana prospek bisnis MBSS di tahun ke depan/ volume angkutan batubara pada 
2021/pandangan ke depan? mengingat tren harga batu bara yg saat ini tengah terjadi? 

A : 
1. Serapan Capex sampai dengan September 2020 sekitar 10,1 juta Dolar Amerika dan sebagian 

besar (sekitar 80%) untuk keperluan barging, sekitar 16% untuk floating crane dan sisanya 
berkaitan dengan keperluan lainnya. Terkait alokasi belanja modal di tahun 2021 sampai 
dengan saat ini, kami masih melihat kondisi yang ada, kami tetap memfokuskan capex untuk 
perbaikan di barging dan floating crane kami. Untuk sumber pendanaan, akan kami gunakan 
menggunakan dana yang ada yang telah kami miliki saat ini. 
 

2. Pada titik kenaikan harga batu bara dan permintaan yang lebih tinggi, akan memberikan 
dampak yang sangat positif untuk bisnis ekspor transshipment kami. Hal tersebut tergantung 
pada efektivitas vaksin dan berlanjutnya peningkatan permintaan eskpor batu bara. Namun, 
kami yakin dibandingkan dengan tahun ini, ke depannya akan membaik dan kami berharap 
dengan menguatnya harga batu bara serta peningkatan volume dapat juga meningkatkan 
pendapatan MBSS pada tahun depan. 
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Dokumentasi Kegiatan Public Expose PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk – 16 Desember 2020 
 

 

 
 
Tautan Rekaman Rekaman penyelenggaraan Public Expose PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk tanggal 
16 Desember 2020 dapat diakses pada tautan berikut: 
https://drive.google.com/file/d/1hqfLxntOhQpynCOZtYDU3Nate5BHiioc/view?usp=sharing 


