SIARAN PERS

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK
Jakarta, 28 April 2021 – Para pemegang saham PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (“Perseroan”), melalui
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada Rabu, 28 April 2021 di Jakarta, yang memutuskan:
1.

a.
b.
c.

2.
3.
4.
5.

Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020;
Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris untuk tugas
pengawasan dan Direksi Perseroan tahun 2020;
Menerima Laporan Tahunan Perseroan 2020;
Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit;
Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2020;
Memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik/Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2021;
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris

Direksi

Komisaris Utama

: Nurcahya Basuki

Direktur Utama

: Carla Susana Iria Germino

Komisaris

: Andrew Clarke

Direktur

: Burhan Sutanto

Komisaris

: Kamen K. Palatov

Direktur

: Adhitya Nugroho

Komisaris Independen : Harry Wiguna
Komisaris Independen : Agoes Rianto Silaban
6.

a.

b.
7.

a.

b.

Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2020 atau akan disesuaikan
berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan
oleh Dewan Komisaris;
Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi
Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk
disesuaikan antara lain dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali
semua ketentuan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan
dengan perundang-undangan yang berlaku;
Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk
menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat
di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada
instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada
tindakan yang dikecualikan.

Pada kuartal pertama tahun 2021, Perseroan mencatat total volume muatan sebesar 8,1 juta MT, dibandingkan
dengan 9,2 juta MT pada kuartal pertama tahun sebelumnya. Sejalan dengan penurunan volume, pendapatan
Perseroan menurun menjadi US$15,2 juta di kuartal pertama tahun 2021, penurunan sebesar 7,3% dari
US$16,4 juta pada tahun sebelumnya. Segmen barging berkontribusi sebesar 70,7% terhadap pendapatan
Perseroan dan floating crane berkontribusi terhadap sisanya.
Tren kenaikan harga batu bara yang terus berlanjut sejak akhir tahun 2020 memberikan Perseroan harapan.
Sejalan dengan itu, kemajuan program pemberian vaksin dan pencegahan pandemi memungkinkan
pelonggaran pembatasan jarak di tahun 2021 yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi serta permintaan
dan harga batu bara yang lebih stabil.
Aset yang dimiliki Perseroan berkurang dari 62 set menjadi 56 set pada kuartal pertama tahun 2021. Jumlah
set yang lebih sedikit mengakibatkan penurunan volume muatan barging sebesar 17%, menjadi 6 juta MT dari
kuartal pertama tahun 2020 sebesar 7,2 juta MT. Peningkatan utilisasi barging dibandikan kondisi pandemi
tahun 2020 dan peningkatkan permintaan pasar menghasilkan pendapatan sebesar US$10,7 juta. Namun, hal
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ini merupakan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar US$12 juta, yang juga disebabkan oleh penurunan
jumlah set.
Berbeda dengan kinerja barging, kontribusi floating crane sedikit meningkat dengan pendapatan sebesar
US$4,5 juta dari US$4,4 juta, atau sekitar 29,3% dari total pendapatan Perseroan. Volume muatan oleh floating
crane juga mengalami peningkatan menjadi 2,1 juta MT dibandingkan 2,0 juta MT pada kuartal pertama tahun
2020.
Perseroan melakukan efisiensi dengan menurunkan biaya langsung sebesat 6,1% dari US$14,8 juta di kuartal
pertama tahun 2020 menjadi US$13,9 juta di kuartal pertama tahun 2021. Sejalan dengan penurunan volume
muatan, biaya komersial sebagai komponen biaya langsung juga menurun. Terdapat pula penurunan biaya
tambat dan pelabuhan. Biaya agen juga menurun dari US$1,3 juta di kuartal pertama tahun 2020 menjadi
US$0,7 juta di kuartal pertama tahun 2021 karena beberapa rute yang memiliki biaya agen yang tinggi
mengalami pengurangan perjalanan di kuartal pertama tahun 2020 dibandingkan kuartal pertama tahun 2021.
Biaya teknis juga berkurang, terutama untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan, yang berkurang sebesar
36,3% dari US$2,5 juta menjadi US$1,6 juta karena permintaan terhadap biaya perbaikan menurun.
Ringkasan Laporan Laba Rugi Perseroan 3M21:
Description (In US$m unless indicated)
Revenue
- Barging
- Floating Crane
- Others
Total Revenue
Direct Costs
Gross Profit
%Gross Profit
Operating Expenses
Operating Profit (Losses)
%Operating Profit
Other Income (Expenses)
Profit (Loss) Before Tax
Profit (Loss) For the Period Attributable Owners
%Net Profit After Tax
Non Controling Interest
EBITDA
%EBITDA
Capex

3M21
10.7
4.5
15.2
13.9
1.3
8.7
2.2
(0.9)
(5.8)
(0.3)
(1.2)
(1.6)
(10.4)
0.2
4.3
28.3
1.3

3M20
12.0
4.4
16.4
14.8
1.6
9.9
2.7
(1.1)
(6.8)
(0.9)
(2.0)
(2.1)
(12.8)
(0.1)
4.4
26.8
2.8

Change
(%)
(10.6)
1.5
(7.3)
(6.1)
(18.6)
(121)bps
(19.2)
20.0
64.0
39.4
24.5
340.7
(2.3)
(52.0)

***************************
Sekilas PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
www.mbss.co.id
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk adalah salah satu perusahaan jasa transportasi laut dan transshipment terkemuka di
Indonesia yang menyediakan solusi terpadu untuk transportasi laut barang curah, terutama batu bara, dengan investasi
strategisnya di PT Mitra Swire CTM, PT Mitra Alam Segara Sejati.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Burhan Sutanto – Finance Director
Rina Dwi Septiani – Head of Corporate Planning and Investor Relations
Telepon
: +62 21 5794 4755
Email
: investor.relations@mbss.co.id
Disclaimer:
Siaran pers ini mungkin berisi informasi keuangan, proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. yang bukan
pernyataan fakta historis, tidak dapat menjadi asumsi pernyataan mendatang sebagaimana didefinisikan oleh peraturan yang berlaku.
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lain tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkap an
pernyataan mendatang (jika ada) di dalam siaran pers ini.
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