PRESS RELEASE
PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk
Tahun 2018, Sillo Maritime Bidik Pendapatan Naik 35%
Jakarta, 21 Mei 2018 - Perusahaan pelayaran khusus untuk menunjang industri hulu minyak
dan gas di Indonesia yakni PT Sillo Maritime Perdana Tbk (kode saham:”SHIP”) pada
hari Senin, 21 Mei 2018 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) untuk Tahun Buku 2017 serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
dan dilanjutkan dengan Paparan Publik.
Dalam penyampaian Paparan Publik, Direktur Utama PT Sillo Maritime Perdana Tbk – Herjati
mengatakan, Perseroan sepanjang tahun 2017, Perseroan menjajaki berbagai peluang ekspansi
dan pengembangan usaha baik organik maupun inorganik. Perseroan serta melalui anak usaha
telah melakukan ekspansi organik melalui penambahan aset dengan belanja kapal baru, yaitu
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TB PW Teguh (sekarang bernama TB S Cathrina). Di sisi lain, pengembangan usaha inorganik
dilaksanakan melalui penyertaan di perusahaan sejenis antara lain akuisisi 52% saham PT
Pratama Unggul Lestari (PUL) pada bulan Juni 2017.
Lebih lanjut, Herjati menambahkan,”Dengan kinerja segmen jasa pelayaran dan keagenan,
Perseroan pada tahun 2017 telah membukukan pendapatan sebesar USD46,314 juta atau naik
157,71% dibandingkan USD17,971 juta pada tahun buku 2016. Hal ini terutama dikarenakan
adanya peningkatan pendapatan akibat kembali beroperasinya FSO CNOOC 114 dan dari anak
usaha yang diakusisi oleh Perseroan. Tak hanya itu, laba neto juga mengalami peningkatan
107,63% dari USD6,316 juta pada 2016 menjadi USD13,113 juta pada 2017. Laba
komprehensif juga meningkat sebesar 109,60% menjadi USD13,026 juta pada 2017 dari
USD6,215 juta pada tahun sebelumnya.”
“Kinerja Perseroan juga ditopang dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Tahun lalu,
harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) rata-rata US$51,91 per
barel, atau naik 27,0% dari ICP rata-rata 2016 di level US$40,13 per barel. Di tengah berbagai
tantangan tahun lalu, kami berhasil membukukan kinerja di atas ekspektasi melalui penerapan
strategi usaha yang tepat sasaran,” ujar Sumanto Hartanto selaku Direktur Independen SHIP.
Perseroan optimis target pendapatan dan laba bersih bisa tercapai tahun ini seiring dengan
kondusifnya berbagai faktor ekonomi dan industri pelayaran. Harga minyak dan gas juga
diproyeksikan stabil dan cenderung naik pada tahun ini sehingga bisa berkontribusi positif pada
aktivitas produksi hulu migas.
Adapun Perseroan menargetkan pendapatan pada tahun ini naik sebesar 35% menjadi
US$62,52 juta, dari pendapatan tahun 2017 sebesar US$46,314 juta.
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Herjati mengungkapkan, “Dengan target tersebut, Perseroan berencana menambah armada
kapal di tahun ini. Guna mendanai rencana penambahan kapal baru tersebut, Perseroan berniat
melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD)
atau private placement. Dana hasil private placement akan digunakan untuk penyertaan modal pada
entitas anak yaitu PT Suasa Benua Sukses (SBS) guna memperkuat struktur permodalan.”
Di sisi lain, Sumanto Hartanto menambahkan, pengembangan usaha anorganik dilakukan
dengan mengakuisisi 52% saham PT Pratama Unggul Lestari pada Juni 2017. Dengan demikian,
Perseroan memiliki dua anak usaha langsung yakni SBS dengan kepemilikan 50,84% dan PT
Pratama Unggul Lestari (PUL) dengan kepemilikan 52%. Tahun ini Perseroan optimis harga
minyak dan gas yang diproyeksikan stabil dan cenderung naik pada tahun 2018 akan
berkontribusi positif pada aktivitas produksi hulu migas.
Mengacu laporan keuangan, hingga kuartal I/2018, SHIP berhasil mencetak pendapatan
sebesar US$12,33 juta, atau naik 33% dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$9,29 juta.
Laba bersih pada periode tersebut mencapai US$2,03 juta. Seluruh pendapatan Perseroan
diperoleh dari bisnis charter atau jasa penyewaan kapal dengan klien terbesar yakni dari CNOOC
SES Ltd dan Petrochina International Jabung Ltd.
***
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Tentang PT Sillo Maritime Perdana Tbk
PT Sillo Maritime Perdana Tbk adalah perusahaan pelayaran khusus yang didirikan tahun 1989 untuk
menunjang industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Perseroan berkantor pusat di Jakarta. Setelah melewati
lebih dari 28 tahun masa operasi, saat ini, Sillo telah memiliki total 13 armada kapal dengan jenis yang beragam
seperti Tug Boats, Crew Boats, Utility Vessel, CST, FSO dan LPG FSO. Sillo Maritime Perdana Tbk go public
pada Juni 2016 dengan melakukan penawaran umum saham perdana dengan kode saham SHIP di Bursa Efek
Indonesia dan mengakuisisi PT Suasa Benua Sukses di tahun yang sama serta PT Pratama Unggul Lestari di
tahun berikutnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
Nadya Victaurine
Corporate Secretary
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Phone : +62 21 – 3199 6196
Fax
: +62 21 – 3199 6169
E-mail : corpsec@sillomp.com

3

