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Nomor : 024/MBSS-Corsec/IV/2021                                                                Jakarta, 29 April 2021 
  
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, 

 
Merujuk pada perubahan Peraturan No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 

No.Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, 

bersama ini kami sampaikan bahwa Paparan Publik (Public Expose) Tahunan PT Mitrabahtera 

Segara Sejati Tbk (“Perseroan”) telah diselenggarakan, pada: 

 
Hari/Tanggal  :        Rabu, 28 April 2021 
Waktu   :        11.40 – 12.15 WIB  

Tempat   :        Paparan Publik melalui Live Event - Zoom 
 

Pada acara ini pihak manajemen Perseroan diwakili oleh: 

- Susana Germino – Direktur Utama, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hadir di tempat acara) 

- Burhan Sutanto – Direktur, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hadir di tempat acara) 

- Adhitya Nugroho – Direktur, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hadir di tempat acara) 

- Ratih Safitri – Corporate Secretary, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hadir di tempat acara) 

 
Acara Paparan Publik ini dihadiri dan disaksikan secara online melalui Zoom oleh Investor, 

Media dan Analis. Setelah presentasi, acara Paparan Publik dilanjutkan dengan sesi tanya 

jawab, dan 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 : 

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 
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Sesi Q&A Paparan Publik 
 
SESI I 
1. Indra (Investor) 

Pertanyaan: 

Apa strategi yang disiapkan oleh perseroan untuk menghadapi tahun 2021 ini, setelah pandemi 
cukup berdampak terhadap kinerja 2020? 

 

Jawaban: 

Sasaran MBSS untuk tahun 2021 tidak hanya mencakup pengoptimalan dan efisiensi pada bidang 
operasi komersial yang berkelanjutan. Perseroan juga akan berfokus pada bidang teknis. Perseroan 
mempergunakan perangkat digital untuk meningkatkan aktivitas teknis, termasuk pengunaan 
platform digital untuk Pemeliharaan Terencana, Manajemen Awak Kapal, serta Kesehatan dan 
Keselamatan.  

 

Perseroan melihat adanya tren permintaan dan harga batu bara yang lebih positif di akhir tahun 
2020. Saat ini Perseroan memiliki Departemen Pengembangan Bisnis yang memiliki sumber daya 
memadai, sehingga MBSS dapat mengejar dan menjajaki peluang diversifikasi dalam sektor energi. 

 

Dengan strategi yang diterapkan, Perseroan senantiasa akan meningkatkan kinerja dan berupaya 
memberikan yang terbaik bagi kepuasan pelanggan kedepannya.  

 
2. Yanto (Investor) 

Pertanyaan: 

Pada tahun 2020, terdapat impairment yang cukup besar. Apa yang menyebabkan hal tersebut? 

 
Jawaban: 
Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada hampir seluruh sektor industri, tidak 
terkecuali untuk industri batu bara dimana terlihat terjadi pengurangan permintaan yang berdampak 
pada penurunan harga. Penurunan permintan listrik secara tidak langsung menyebabkan penurunan 
kinerja Perseroan secara cukup signifikan. Selama kebijakan lockdown di beberapa daerah, terdapat 
pembatasan pengiriman ekspor batu bara yang mengakibatkan penurunan permintaan jasa,  karena 
sebagian besar jasa yang kami berikan diperuntukkan untuk klien-klien yang melakukan kegiatan 
ekspor.  
 
Hal tersebut mempengaruhi besarnya recoverable amount atas kapal. Dengan mempertimbangkan 
penurunan harga dan penurunan permintaan batu bara yang cukup signifikan, menyebabkan 
Perseroan mengakui impairment atas kapal. 
 
 
 
 
 
 



 

PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk. 
Menara Karya, 12

th
 Floor 

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 
Kav. 1 – 2, Kuningan 
Jakarta 12950, Indonesia 
 
Tel.  +62 21 57944755, 57944766 
Fax. +62 21 57944767, 57944768 
www.mbss.co.id 

 
3. Yurike (Investor) 

Pertanyaan: 
Jumlah kapal yang dimiliki menurun dari tahun ke tahun, apakah strategi yang dimiliki manajemen? 
 
Jawaban: 
Pengurangan jumlah kapal yang sudah menua merupakan salah satu strategi jangka panjang 
Perseroan guna mengurangi jumlah aset yang beroperasi secara tidak efisien. Selanjutnya secara 
bertahap, Perseroan juga memperbaharui armadanya dengan memperhatikan kondisi Perseroan.  
 
Selain itu, secara paralel Perseroan juga akan berupaya mendiversifikasi jenis aset yang dimiliki di 
masa mendatang. Perseroan juga berupaya mengembangkan clients based dengan memanfaatkan 
sinergi dengan Indika Energy Group. Hal ini merupakan strategi diversifikasi Perseroan dan bentuk 
mitigasi risiko dengan tujuan menurunkan ketergantungan terhadap komoditas tertentu dan hanya 
terkonsentrasi pada wilayah tertentu.  
 
Perusahaan berupaya untuk lebih mengembangkan strategi diversifikasi usahanya sehingga memiliki 
beberapa alternatif sumber pendapatan guna menunjang business sustainability di masa mendatang 
sehingga diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan margin dan memberikan 
shareholders value.  
 
SESI II 
 
Julian (Koran Kontan) 
 
Pertanyaan: 

1. Apa kira-kira faktor di balik penurunan pendapatan pendapatan tongkang dan pendapatan 

usaha secara konsolidasi di Q1 2021? 

 

2. Bagaimana MBSS melihat prospek di Q2 2021 serta kuartal-kuartal berikutnya hingga tutup 

tahun? Apakah MBSS optimistis bisa membukukan laba bersih tahun ini? Berapa target 

kinerja yang ingin dikejar? Bagaimana strateginya? 

 

3. MBSS melakukan penandatangan kontrak barging batu bara, dengan tujuan PLTU Jawa 7 dan 

jangka waktu kontrak hingga 15 November 2021 dengan Kideco dan juga kontrak 

pengangkutan 600.000 MT (mohon dikoreksi kalau saya salah dengar) dengan PT Asian Bulk 

Logistics. Berapa potensi pendapatan yang bisa dibukukan dari kontrak ini di tahun buku 

2021? 

Jawaban: 

1. Kalau kita bandingkan awal tahun 2020 dan awal tahun 2021, perlu kita ingat bahwa 

pandemi belum terasa secara langsung pada awal tahun 2020 di Indonesia. Saat itu, 

pandemi dan dampaknya baru terasa di beberapa negara lain. Karenanya, efek atau imbas 

dari pandemi belum tercermin dalam pendapatan kuartal pertama tahun 2020 secara 

penuh. Dampak dari pandemi mulai terasa dan berdampak sejak kuartal kedua 2020 dan 
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sepanjang tahun 2020. Pandemi global mempengaruhi industri dan permintaan batu bara, 

baik ekspor maupun domestik.  

 

Kami melihat bahwa kuartal 1 tahun 2021 adalah kelanjutan dampak dari pandemi. 
Karenanya, pendapatan Perseroan di kuartal 1 tahun 2021 lebih rendah dibandingkan 
kuartal 1 2020, dimana dampak pandemi belum terlalu meluas secara global dan belum 
dirasakan di Indonesia.  

 
2. Saat ini, Perseroan melihat tindakan penanganan pandemi baik secara global maupun di 

lingkup Indonesia senantiasa diupayakan oleh pemerintah dari masing-masing negara. Hal 

ini berpengaruh pada kondisi perekonomian, walau masih belum pulih tapi memperlihatkan 

tren positif. Karenanya keadaan ini dapat berpengaruh pada peningkatan permintaan batu 

bara yang berkelanjutanbaik secara global maupun domestik.  

 

Meskipun begitu, Perseroan berupaya untuk waspada dan memonitor keadaan seiring 

dengan perkembangan yang terjadi. Sebagaimana kita ketahui, saat ini beberapa negara 

tengah dilanda pandemi gelombang kedua maupun ketiga.  

 

Pemerintah telah menetapkan target produksi batu bara di tahun 2021 yang relatif sama 

dengan target di tahun 2020, karena Pemerintah masih mempertimbangkan pemulihan 

akibat kondisi pandemi yang terjadi. Saat ini, kami melihat peluang harapan peningkatan 

permintaan batu bara seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian di Tiongkok. 

 

Tren kenaikan harga batu bara juga sudah mulai terlihat di penghujung tahun 2020 dan 
diharapkan akan terus berlanjut di tahun 2021. MBSS melihat terdapat prospek perbaikan di 
kuartal mendatang, mengingat program pemerintah terkait pemberian vaksin dan 
penanggulangan pandemi. Namun, MBSS menyadari bahwa banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja Perusahaan yang berada di luar kendali Perseroan, seperti fluktuasi 
permintaan dan harga batu bara serta efektivitas dari pemberian vaksin dan perkembangan 
kondisi pandemi kedepannya.  

 
3. Potensi pendapatan dari Kideco Jawa 7 untuk 11 bulan periode sesuai kontrak adalah Rp 147 

miliar rupiah, dengan memperhitungkan pengunaan bahan bakar. Sedangkan untuk Asian 

Bulk Logistic, saat ini dalam tahap penandatanganan kesepakatan. 

 
Ika Fatma (Bisnis Indonesia) 
 
Pertanyaan: 

1. Apakah untuk 2021 ini MBSS optimis untuk membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba? 

Bagaimana strategi perseroan? 

 

2. Bagaimana target kontrak perseroan selama 2021? Dan kontribusi kontrak berasal darimana 

saja? 
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Jawaban: 
1. Dikarenakan pertanyaan pertama terkait dengan prospek usaha, hal ini dapat terangkum 

dalam jawaban-jawaban Perseroan sebelumnya.  

 

2. Perseroan berupaya untuk merealisasikan opportunity yang lebih baik di tahun 2021. Saat ini 

Perseroan juga aktif untuk berpartisipasi pada pasar spot. Kami melihat di kuartal pertama 

terdapat peluang di pasar spot seiring dengan kondisi pasokan batu bara saat ini. 

 

 

Dokumentasi Paparan Publi PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk 
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