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PRESS RELEASE 
 

PT Mahkota Group Tbk (MGRO), salah satu emiten industri pengolahan kelapa sawit di 
Sumatera Utara, membukukan kinerja yang cukup positif pada kuartal III/2019. Berdasarkan 
laporan keuangan perseroan, total laba bersih yang dicetak MGRO per akhir September 2019 
mencapai Rp29,692 miliar. Realisasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2018 yang memperoleh laba bersih sebesar Rp50,732 miliar. 
 
Penurunan laba tersebut lebih diakibatkan karena harga jual komoditas CPO dan PK di pasar 
global yang menurun jauh dibandingkan tahun 2018. Hal ini sangat dominan berpengaruh 
terhadap penurunan penjualan dan pendapatan usaha menjadi Rp1.367,76 miliar, turun 6,93% 
secara year on year, namun secara volume penjualan mengalami kenaikan dari sebesar 192.322 
ton menjadi 212.165 seiring dengan adanya kenaikan produksi. Terkait aset, Perseroan malah 
membukukan pertumbuhan total aset dari Rp1.078,14 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar 
Rp1.319,78 miliar, pada kuartal III/2019. 
 
Sumber pendapatan MGRO saat ini masih tetap ditopang oleh penjualan CPO dan sisanya dari 
penjualan PK, jasa sewa tangki timbun, penjualan cangkang serta produk turunan lainnya. 
Direktur utama PT Mahkota Group Tbk., Usli Sarsi menyatakan bahwa kinerja positif yang 
dicapai pada kuartal III/2019 ini menunjukkan bahwa walaupun harga global komoditas CPO 
dan PK turun namun secara operasional terjadi peningkatan secara kuartalan. 
 
“Perusahaan memang tidak dapat mengontrol harga jual global namun Perusahaan senantiasa 
melakukan segala upaya untuk terus meningkatkan kinerja dengan berorientasi pada target 
proyeksi yang sudah ditentukan sebelumnya dan untuk pencapaiannya berbagai strategi usaha 
akan dijalankan oleh perusahaan. Beberapa rencana selain hilirisasi, seperti akuisisi PKS di 
Sumatera Selatan akan segera direalisasikan dan diharapkan dapat mendongkrak peningkatan 
laba bersih” ujarnya 
 
Untuk mulai memasuki program hilirisasi industri kelapa sawit, Perseroan saat ini sedang fokus 
untuk menyelesaikan pembangunan pabrik refinery dengan kapasitas sebesar 1.500 ton/hari 
melalui anak usaha yang berlokasi di Jalan Raya Duri-Dumai, Desa Kesumbo Ampai, Kabupaten 
Bengkalis, Propinsi Riau. Progress pembangunan saat ini akan segera memasuki tahap 
commissioning. 
 
TENTANG PT MAHKOTA GROUP Tbk 
 
PT Mahkota Group Tbk didirikan pada tanggal 7 Januari 2011 yang bergerak di bidang industri 
pengolahan kelapa sawit dan jasa penyewaan tangki timbun (bulking) melalui entitas anak. Saat 
ini, Perseroan memiliki 4 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 240 ton per jam, yang 
mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK). 
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