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RESUME HASIL PAPARAN PUBLIK TAHUNAN 

PT  PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk. (“Perseroan”) 

 

Diselenggarakan pada: 

Hari / Tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

Tempat : Ruang Seminar One Space Lt. 8, Annex Building 
  TCC Batavia Tower One 
  Jl. KH Mas Mansyur Kav 126 

Pukul : 15.30 WIB - selesai. 

 

Dihadiri oleh: 

Direktur Utama    : Joseph Charlie Lie 

Direktur    : Sean Lee Yun Feng 

Direktur    : Lie Ly 

Chief Operating Officer  (CFO) : Loa Siong Bun 

Chief Financial Officer  (CFO) : Peter Kusuma 

 

Para wartawan, anggota bursa dan investor yang seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) orang (Daftar 

Hadir terlampir). 

 

Paparan public dilaksanakan pada pukul 15.30 WIB sampai dengan selesai dan dibuka oleh Direktur 

Utama yaitu Bapak Joseph Charlie Lie dan juga dibantu oleh Bapak Sean Latip selaku Direktur 

Perseroan, Bapak Loa Siong Bun selaku COO Perseroan serta Bapak Peter Kusuma selaku CFO 

Perseroan. 

Adapun materi paparan yang disampaikan adalah sebagai berikut : 

 

a. History Record Company (Milestone) Perseroan. 

b. Tantangan dan Peluang yang dimiliki Perseroan serta strategi dalam menghadapi persaingan 

di dunia global. 

c. Update pembelian 5 kapal penunjang lepas pantai baru yang akan di-delivery selama tahun 

2015 dan 2016 

d. Update kondisi ekonomi dan pasar untuk segmen bisnis kapal tunda dan tongkang dan kapal 

penunjang lepas pantai 

e. Penggunaan dana dari hasil pelaksanaan Rights Issue. 

 

Setelah seluruh materi paparan public telah selesai dipresentasikan, maka Manajemen Perseroan 

memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk mengajukan pertanyaan. 

 

Adapun pertanyaan yang diajukan dan juga respon jawaban dari manajemen adalah sebagai berikut : 

 

Saudara Tri (Coal Asia Magazine): 

1. Bagaimana rencana bisnis untuk Tug and Barge yang existing dan diversifikasi pelanggan?  

Sejak tahun 2012, Perseroan telah menyatakan bahwa focus bisnis Perseroan pada segmen 

Armada Penunjang Lepas Pantai (OSV). Untuk kapal tug and barge tetap dikembangkan 
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dengan melakukan diversifikasi muatan selain batubara, misalnya batu, pasir, kayu, tiang 

pancang, dan lain-lain. 

 

2. Bagaimana dengan kondisi harga minyak dunia yang turun dengan bisnis armada lepas pantai? 

Dengan kondisi Indonesia saat ini sebagai net importer minyak, Perseroan melihat bahwa 

Indonesia akan tetap melakukan eksplorasi dan produksi minyak untuk memenuhi kebutuhan 

nasional. Memang harga minyak dunia turun, namun kurs US Dollar terus naik, sehingga 

Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dari penurunan harga minyak dunia tersebut. 

Perseroan menilai bahwa penurunan harga minyak dunia ini hanya sementara dan tidak 

mencerminkan fundamental yang sesungguhnya.  

  

3. Bagaimana dengan proyeksi bisnis industri kapal di Indonesia? 

Perseroan memproyeksikan industri kapal di Indonesia akan melambat, cenderung stabil dan 

butuh waktu untuk pemulihan. Namun, peluangnya masih besar karena Indonesia adalah 

Negara kepulauan dan pasti membutuhkan kapal sebagai alat transportasi. Hanya saja, tahun 

2015 adalah tahun yang menantang bagi Perseroan. 

 

Saudari Putri  (Harian Kontan) 

1. Mohon dijelaskan mengenai perubahan rencana penggunaan dana hasil right issue 

Sebelum paparan public ini, Perseroan telah melakukan RUPSLB dimana salah satu 

keputusannya adalah perubahan rencana penggunaan dana hasil right issue, yaitu dari 

sebelumnya 98% porsi dana hasil right issue digunakan untuk membiayai pembelian kapal, 

berkurang menjadi 88%. Alasan dari perubahan rencana ini adalah karena harga minyak yang 

jatuh di akhir tahun 2014 dan untuk menjaga keseimbangan cash flow Perseroan sebagai 

dampak negative dari turunnya harga minyak terhadap kondisi bisnis Perseroan.  

 

2. Dana untuk pembelian kapal seluruhnya dari right issue atau dari sumber pendanaan lain? 

Pembelian kapal dibiayai kira-kira 30% dari dana hasil dari right issue, sedangkan sisanya 

sebesar 70% dibiayai dari hutang Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. 

 

3. Bagaimana proyeksi pendapatan dan laba Perseroan di tahun 2015? 

Perseroan memproyeksikan tahun 2015 akan menantang dan cenderung stabil. Saat ini, 

Perseroan memfokuskan untuk penambahan armada kapal OSV dimana hasilnya baru akan 

kelihatan dalam tahun-tahun mendatang. 

 

4. Bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan OSV di tahun 2015? 

Perseroan memfokuskan diri pada armada Anchor Handling Tug Supply (AHTS) ukuran 

medium dan besar (diatas 5000BHP). Hal ini disebabkan karena rig-rig baru saat ini berukuran 

lebih besar, lebih baik dan lebih canggih dan rig-rig yang besar tersebut tentunya 

membutuhkan armada AHTS yang juga berukuran besar untuk menariknya.  
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Saudari Fatia (Bisnis Indonesia) 

 

1. Sejauh ini apakah sudah ada Bank yang siap untuk membiayai pembelian kapal Perseroan? 

Perseroan sudah mendapatkan pembiayaan untuk 3 kapal dari salah satu Bank komersial di 

Singapore. 

 

 

2. Berapa total rencana pengeluaran modal (capital expenditure) Perseroan di tahun 2015? 

Total rencana pengeluaran modal Perseroan di tahun 2015 kira-kira sebesar US$ 130 juta 

untuk 6 kapal. 

 

3. Apakah di tahun 2015 harga sewa kapal Perseroan mengalami penurunan? 

Harga sewa kapal diproyeksikan mengalami penurunan sekitar 20%-25% dari sekitar U$2 per 

horse power menjadi US$1,5. 

 


