LABA SHIP NAIK 23% DI Q1-2020
Jakarta, 22 Juli 2020
Sebagai emiten jasa transportasi laut, PT Sillomaritime Perdana Tbk (kode saham ”SHIP”)
telah mencatatkan kinerja positif sepanjang 3 bulan pertama tahun ini atau kuartal I-2020.
Direktur Utama PT Sillomaritime Perdana Tbk - Herjati mengungkapkan, laba bersih
Perseroan di kuartal I, melesat 22,55% sebesar US$ 5,76 juta dari periode yang sama tahun
2019 yakni US$ 4,70 juta. Laba bersih itu dicatatkan seiring dengan pendapatan pada periode
tersebut yang mencapai US$ 20,54 juta atau sekitar Rp 288 miliar, turun tipis 0,72% dari
kuartal I-2019 yakni US$ 20,69 juta.
Hans Raymond Ekajaya - Direktur Keuangan menyatakan, “Pada tahun 2019 lalu,
Perseroan membukukan total pendapatan US$ 90,64 juta, naik US$ 23,18 juta atau 34,37%
dibandingkan 2018 sebesar US$ 67,45 juta. Sedangkan laba komprehensif naik US$ 5,24 juta
atau 36,10% menjadi US$ 19,74 juta di tahun 2019 dibandingkan US$ 14,52 juta pada 2018.”
Adapun laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk naik menjadi US$ 13,95 juta dari
tahun 2018 yakni US$ 10,09 juta. Dari sisi pendapatan di tahun lalu, segmen jasa pelayaran
mencatatkan pendapatan sebesar US$ 79,94 juta, tumbuh US$14,39 juta atau 21,95% dari
US$ 65,55 juta pada 2018. Segmen jasa keagenan juga turut membukukan kenaikan
pendapatan sebesar US$ 8,79 juta atau melesat 462,53%, dari US$ 1,90 juta di tahun 2018
menjadi US$ 10,69 juta di tahun 2019. Atas pencapaian kinerja ini, Perseroan akan
membagikan dividen sebesar US$2,94 juta untuk tahun buku 2019.
“Di tengah ketatnya persaingan dengan perusahaan sejenis di tahun lalu, kami berhasil
mendapatkan kontrak-kontrak baru, baik kontrak jangka panjang ataupun kontrak jangka
pendek dengan perusahaan bereputasi, seperti Pertamina Hulu Energi OSES, Petrochina
International Jabung Ltd, ENI East Sepinggan Ltd dan Petrogas (Basin) Ltd,” ujar
Bartolomeus Christopher Ekajaya - Direktur Operational SHIP, dalam Paparan Publik
Perseroan, Rabu (22/7/2020), di Jakarta. “Pertumbuhan kinerja operasional ini dihasilkan dari
18 unit kapal yang telah beroperasi dengan masa kontrak dalam jangka menengah dan
panjang,” jelasnya.
Rencana Kerja Perseroan 2020
Dalam kesempatan yang sama, Herjati menambahkan, dampak dari pandemi COVID-19 ini,
tidak berdampak signifikan terhadap kinerja finansial Perseroan. “Untuk mempertahankan
kinerja ditengah situasi pandemi COVID-19, Perseroan memilih untuk melakukan
penundaan/membatasi pengeluaran capex dan melakukan efisensi biaya operasi. Perseroan
juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, terutama bagi karyawan laut untuk
mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di atas kapal dan demi menjaga kualitas QHSE
terhadap kontrak penyewaan kapal Perseroan di tengah pandemi COVID-19.”
“Dengan apa yang telah dilakukan di atas, Perseroan optimis bahwa target Pendapatan dan
Laba Neto pada tahun 2020 masing-masing sebesar USD 78.796 juta dan USD 24.05 juta
yang telah ditetapkan dapat tercapai.” jelasnya.
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Sekilas tentang PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk
PT Sillomaritime Perdana Tbk didirikan pada 1 Juni 1989. Perseroan mengawali usaha sebagai
agen dari perusahaan pelayaran internasional ternama. Di tahun 2008, Perseroan membeli kapal
pertamanya. Di tahun 2016, Perseroan go-public serta mengakuisisi PT Suasa Benua Sukses, yang
disusul dengan mengakuisisi PT Eastern Jason di tahun berikutnya. Hingga pertengahan 2020,
Perseroan telah memiliki 18 unit kapal yang telah beroperasi secara penuh dengan masa kontrak
jangka menengah dan panjang.
Keterangan lebih lanjut hubungi:
Nadya Victaurine - Corporate Secretary
PT Sillomaritime Perdana Tbk
GHJ Suite Lt.5-6
Jl. Tanah Abang III No. 18, Jakarta Pusat
www.sillomaritime.com

2

