Laporan Hasil Public Expose Tahunan PT Sekar Laut Tbk
Penyelenggaraan Public Expose dalam rangka ulang tahun pencatatan Perseroan:


Hari / Tanggal

: Selasa, 18 Juni 2019. Pukul 12:00 WIB.



Tempat

: Ruang Sriwijaya, Hotel Sheraton,
Jl. Embong Malang No.25-31, Surabaya.

Peserta dan pihak manajemen yang hadir dalam acara public expose:
 Direksi dan Komisaris Perseroan
 Wartawan
Hasil Public Expose:
1. Penyampaian Hasil RUPS Tahunan Perseroan tanggal 18 Juni 2019
2. Pemaparan kinerja dan projeksi tahun 2019.

Hasil RUPS Tahunan:
1.

2.

3.

4.

a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan / Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2018 (Acquit et de charge) sejauh tindakan
tersebut tercemin dalam Tahunan dan Pengesahan Perhitungan/Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan.
a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2018 dan Penetapan
pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 5.594.998.050,- (lima
miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima
puluh rupiah) atau sejumlah Rp. 9,- (sembilan rupiah) per lembar saham;
b. Memberikan wewenang Direksi perseroan untuk menentukan tanggal pembagian deviden
tunai para pemegang saham perseroan.
Memberikan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan
melakukan audit tahun buku 2019 dan memberikan wewenang pula kepada Direksi perseroan
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dengan persyaratan sesuai dengan
putusan rapat ini.
Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia.

KINERJA PERSEROAN
1. Penjualan
Tahun 2018, penjualan perseroan meningkat sebesar 14,3%, suatu peningkatan yang sangat baik dan
melebihi target yang ditentukan, dalam kondisi ekonomi yang melambat. Peningkatan ini juga lebih
tinggi dari yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 9,6%, sehingga total penjualan dapat menembus
angka Rp 1T.
Kami memiliki keyakinan bahwa pada tahun mendatang pertumbuhan perseroan akan terus
berkesinambungan dengan banyaknya pasar yang belum digarap dan juga dengan inovasi produk
yang terus dijalankan. Target penjualan pada tahun 2019 akan terus bertumbuh diatas 10% yang
akan mendorong pertumbuhan laba mencapai 20%. Pertumbuhan ini akan didukung dengan
penjualan domestik dan pasar ekspor. Untuk pasar dalam negeri, masih banyak daerah yang dapat
dikembangkan untuk menjadi target market produk perseroan. Sedang untuk pasar ekspor, kami juga
mengembangkan penjualan ke pelanggan-pelanggan baru yang dapat menambah portfolio perseroan
dalam jangka panjang.
2. Laba Perusahaan
Laba kotor Perseroan tahun 2018 sebesar Rp267 miliar meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar
Rp237 miliar. Laba usaha tahun 2018 sebesar Rp 54 miliar meningkat dibandingkan tahun 2017
sebesar Rp41 miliar. Laba bersih perusahaan tahun 2018 adalah sebesar Rp32 miliar, mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp23 miliar. Peningkatan Laba Bersih sebesar 39%,
diatas target yang diperkirakan yaitu 20%. Kenaikan laba bersih ini dikarenakan adanya peningkatkan
penjualan bersih, dan efisiensi pada beban-beban perusahaan. Laba per saham sebesar Rp 46,7.
3. Neraca Perseroan
Aset lancar perusahaan mengalami kenaikan sebesar 33%. Kontribusi peningkatan aset lancar
disumbang oleh persediaan yang meningkat sebesar Rp34 miliar dan piutang usaha yang meningkat
sebesar Rp49 miliar. Aset tidak lancar tahun 2018 adalah sebesar Rp390 miliar, meningkat
dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp369 miliar. Kenaikan aset tidak lancar dikarenakan adanya
pembelian mesin-mesin baru untuk meningkatkan produksi perusahaan.
Kewajiban total perusahaan meningkat dari Rp329 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp408 miliar
pada tahun 2018. Kenaikan total kewajiban ini terutama karena kenaikan hutang usaha dan pinjaman
modal kerja, yang meningkat seiring dengan kenaikan penjualan perusahaan.
Manajemen memandang bahwa perusahaan yang sehat, salah satunya dicapai dengan memiliki
struktur modal yang baik. Pada tahun 2018, rasio Kewajiban terhadap Ekuitas perseroan adalah
sebesar 120%, menunjukkan struktur modal perseroan masih dalam kondisi cukup baik.
4. Prospek Usaha
Tahun 2018 adalah tahun yang penuh tantangan bagi dunia industri. Adanya tekanan eksternal yaitu
perang dagang, serta tekanan global seperti pelemahan nilai tukar Rupiah, dan berbagai persaingan
di dunia industri, membuat kami harus terus mengembangkan produk-produk, pangsa pasar dan
memilih bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau dengan tetap mempertahankan kualitas.
Laju inflasi Indonesia cenderung stabil selama tahun 2018 yang berada di kisaran 3-3,5% saja. Hal ini
akan berdampak baik untuk dunia industri, karena dengan inflasi yang terjaga, maka keseimbangan
permintaan dan penawaran di pasar juga akan berjalan dengan sehat. Dalam beberapa bulan
terakhir, nilai tukar USD terhadap Rupiah juga stabil dibawah Rp15.000.
Melihat pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik, inflasi yang terjaga serta nilai tukar yang mulai
stabil, kami terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pangsa pasar dan inovasi produk.
Dari sisi eksternal, walaupun kondisi internasional sedang terlibat perang dagang, tetapi kami juga
melihat adanya peluang. Saat ini kontribusi ekspor kami mencapai sekitar 30%. Hal ini bisa kami
kembangkan terus dalam jangka panjang, sehingga memberikan kontribusi untuk peningkatkan omzet
dan laba bersih.

