PT TRANS POWER MARINE Tbk
TPM BERHASIL MEMBUKUKAN KENAIKAN PENDAPATAN DAN LABA BERSIH
YANG SIGNIFIKAN DI TAHUN 2014

Bank Dunia masih harus mengalami sejumlah risiko tinggi yang diwarnai sejumlah melemahnya
perputaran ekspor dan harga komoditas pada tahun 2014. Sementara itu sektor bisinis batubara
masih mengalami kesulitan untuk merangkak naik. Pelemahan ekonomi dunia membuat permintaan
batu bara turun dan ditambah dengan oversupply dari sejumlah negara sehingga harga batu bara
semakin tertekan. Walaupun demikian, dengan produksi di angka 400 juta ton, Indonesia telah
tercatat sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Pengangkutan batu bara dalam
negeri mengalami pertumbuhan sebesar 2,5% karena meningkatnya permintaan seiring dengan
upaya perbaikan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintah serta terus bertambahnya
PLTU dan pabrik pabrik di seluruh penjuru tanah air
Dengan tim manajemen yang berpengalaman dan strategi diversifikasi dari pengoperasian armada
yang ekstensif, PT Trans Power Marine Tbk berhasil menghadapi berbagai tantangan di tahun 2014
dengan baik dan membawa Perusahaan pada kinerja yang positif. Selama tahun 2014, Perusahaan
dapat mencatatkan peningkatan pendapatan usaha sebesar 23% menjadi US$ 72.526.640 dan laba
bersih sebesar 50% menjadi US$12.002.480dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset Perusahaan
dibandingkan tahun 2013 mengalami kenaikan 5% menjadi US$ 136.105.726. Pencapaian tersebut
berhasil diwujudkan Perusahaan di tengah kondisi bisnis pelayaran yang kurang kondusif sebagai
hasil dari upaya Perusahaan dalam menciptakan relasi yang baik dengan para pelanggan serta
strategi lainnya di berbagai bidang.
Perusahaan berkeyakinan bahwa efisiensi operasi dan terus menjaga tingkat utilisasi armada yang
tinggi merupakan kunci menuju kesinambungan usaha. Penggunaan peralatan dengan teknologi
terkini, pemeliharaan armada yang rutin, serta pelatihan bagi para kru akan meningkatkan efisiensi
operasional Perusahaan. Saat ini Perusahaan mengoperasikan sekitar 50 set kapal tunda dan
tongkang serta 3 buah crane barge, dimana disamping mengoptimalkan utilisasi kapal yang dimiliki,
Perusahaan masih menyewa armada dari pihak ketiga karena permintaan dari pelanggan yang
melebihi armada yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan juga membuka kesempatan untuk
bekerjasama dengan pelanggan – pelanggan baru dan terus meningkatkan mutu pelayanan agar
dapat memberi kepuasan kepada para pelanggan.
“Walaupun kondisi industri pelayaran yang kurang menguntungkan, kami yakin di tahun 2015
volume pengangkutan Perusahaan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kami terus
berusaha mendapatkan pelanggan pelanggan baru dan meningkatkan volume pengangkutan dari
pelanggan yang sudah ada” kata Rudy Sutiono, Direktur Keuangan TPM

Perusahaan merencanakan Capex sebesar kurang lebih Rp 200 - 250 milyar di tahun 2015 untuk
penambahan kapal tunda, kapal tongkang ataupun crane barge disesuaikan kebutuhan TPM.
Tentang PT Trans Power Marine Tbk.
www.transpowermarine.com
Didirikan pada tahun 2005, PT Trans Power Marine Tbk (TPM) adalah perusahaan pelayaran yang
tumbuh dan berkembang dengan cepat dalam pengiriman barang curah, khususnya batubara.
Seiring dengan pertumbuhan yang diraih, TPM berhasil memfokuskan diri untuk memberikan
pelayanan unggul dan terpercaya dalam menghadirkan solusi terbaik bagi para pelanggan.
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