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JAKARTA. PT Sawit Sumber-
mas Sarana Tbk (SSMS) sege-
ra mengantarkan anak usaha-
nya PT Citra Borneo Utama 
(CBU) menggelar penawaran 
umum perdana saham atau 
initial public offering (IPO) 
di Bursa Efek Indonesia. 

"Untuk IPO PT Citra Borneo 
Utama, masih berjalan dan 
masih dalam progres sesuai 
jadwal yang ditentukan," jelas 
Sekretaris Perusahaan PT Sa-
wit Sumbermas Sarana Tbk, 
Swasti Kartikaningtyas kepa-
da KONTAN, Jumat (26/8). 

Beberapa waktu lalu, mana-
jemen Citra Borneo sudah se-
lesai melaksanakan mini eks-
pos bersama regulator pasar 
modal. Selanjutnya, mereka 
masih menunggu konfirmasi 
jadwal kembali. 

Sebelumnya, Direktur Ke-
uangan PT Sawit Sumbermas 
Sarana Tbk, Jap Hartono me-
ngatakan, pihaknya akan 
membawa Citra Borneo IPO 
dengan menggunakan laporan 
keuangan kuartal I-2022.  

Citra Borneo merupakan 
perusahaan yang akan dian-

dalkan untuk mengembang-
kan hilirisasi sawit. Oleh kare-
na itu, SSMS fokus pada prog-
ram hilirisasi kelapa sawit 
dengan menjual sebagian be-
sar CPO-nya kepada Citra 
Borneo. Sejalan dengan kebi-
jakan ekspor yang kembali 
dibuka untuk produk turunan 
sawit, manajemen SSMS se-
makin optimistis dengan ki-
nerja operasional dan finansi-
al perusahaan. 

Di sepanjang tahun 2022, 
SSMS mencanangkan target 
produksi CPO akan tumbuh 
6% hingga 10% dibandingkan 
realisasi tahun 2021. Di sepan-
jang tahun lalu, SSMS menca-
tatkan produksi CPO sebesar 
444.720 ton atau sedikit me-
nurun 0,77% dibandingkan 
produksi 2020 sebanyak 
448.185 ton. Di sisi lain pro-
duktivitas CPO mengalami 
penurunan dari 5,4 juta ton 
per hektare (ha) menjadi 5,0 
juta ton per ha. 

Hingga akhir tahun lalu, 
SSMS dan anak usahanya me-
ngelola 23 perkebunan kelapa 
sawit yang semuanya berloka-
si di Pangkalan Bun, Kaliman-
tan Tengah, dengan luas ke-
bun total 115.649 ha. Seluas 
80.148 ha adalah lahan perke-

bunan inti yang telah ditanami 
oleh tanaman yang mengha-
silkan (matang) dan 1.088 ha 
adalah lahan perkebunan inti 
belum menghasilkan, serta 
11.448 ha kebun sawit yang 
dikelola petani plasma. 

Tahun ini, SSMS mengalo-
kasikan dana belanja modal 
(capex) senilai Rp 555 miliar. 
Memang, setiap tahun mana-
jemen SSMS menyiapkan 
dana capex antara Rp 500 mi-
liar hingga Rp 600 miliar. Sam-
pai kuartal I-2022, capex telah 
terserap hingga 60% dari ang-
garan yang dialokasikan un-
tuk kegiatan non-planting 

seperti infrastruktur dan pe-
nunjangnya. 

Di sisi lain, Sawit Sumber-
mas telah merampungkan 
proses penawaran tender da-
lam rangka membeli kembali 
senior notes due 2023. Ada-
pun untuk menjalankan aksi 
korporasi tersebut, SSMS te-
lah mengantongi fasilitas 
pembiayaan sindikasi senilai 
Rp 3,6 triliun. 

Kreditur sindikasi ini adalah 
PT Bank Rakyat Indonesia, 
PT Bank Syariah Indonesia, 
PT Bank Woori Bersaudara 
Indonesia 1906 Tbk, PT Jtrust 
Indonesia Tbk, PT Bank DKI, 

serta PT Maybank Indonesia 
Tbk. 

Fasilitas sindikasi tersebut 
digunakan untuk pelunasan 
obligasi global yang diterbit-
kan melalui anak usaha yaitu 
SSMS Plantation Holding Pte 
Ltd di Singapura senilai US$ 
300 juta pada 24 Januari 2018 
yang akan jatuh tempo pada 
Januari 2023. 

Swasti mengatakan, fasili-
tas pembiayaan tersebut akan 
semakin meningkatkan kiner-
ja SSMS di masa depan. "Se-
hingga diperkirakan kinerja 
kami akan lebih optimal," je-
las dia.         n
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Penjualan SCNP Tumbuh 
38% di Semester I-2022

JAKARTA. Perusahaan manufaktur perangkat home appli-
ances, comfortable goods, medical equipments PT Selaras 
Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) berhasil meraih ki-
nerja memuaskan selama semester I-2022.

Mengutip laporan keuangan perusahaan pada Minggu 
(28/8), SCNP mencatatkan penjualan senilai Rp 292,29 mi-
liar di sepanjang Januari-Juni tahun ini. Jumlah tersebut 
tumbuh 38,44% dibandingkan penjualan di periode yang 
sama tahun sebelumnya sebesar Rp 211,13 miliar. 

Kinerja Selaras Citra selama semester I-2022 didominasi 
oleh penjualan ekspor yang mencapai Rp 222,57 miliar, 
atau setara 76,15% terhadap total penjualan. Realisasi eks-
por tersebut tumbuh signifikan 207,61% dibandingkan se-
mester I-2021 senilai Rp 72,35 miliar. 

Sebaliknya, penjualan lokal SCNP tercatat menurun 
49,76% dari sebelumnya berkontribusi sebesar Rp 138,77 
miliar di semester pertama tahun lalu menjadi hanya Rp 
69,71 miliar pada semester pertama tahun ini. 

Kenaikan penjualan ikut mengerek beban pokok penju-
alan perusahaan. Selaras Citra mencatat, beban pokok 
penjualan bertambah 35,80% dalam setahun terakhir atau 
year-on-year (yoy) menjadi Rp 262,58 miliar hingga akhir 
Juni tahun ini. 

SCNP juga tercatat membukukan kenaikan beban opera-
sional, dari semula Rp 30,85 miliar di semester I-2021 men-
jadi Rp 31,80 miliar per 30 Juni 2022. 

Namun yang pasti, pertumbuhan angka penjualan mem-
buat SCNP mampu membalikkan keadaan dari sebelumnya 
merugi menjadi laba. 

Per akhir Juni 2022, perusahaan ini mampu meraup laba 
bersih tahun berjalan hingga Rp 3,93 miliar. Padahal hingga 
akhir Juni tahun lalu SCNP masih menderita rugi bersih 
tahun berjalan sebesar Rp 11,08 miliar. 

Harga saham SCNP Jumat (26/8) pekan lalu ditutup di 
level Rp 238 per saham. Dalam setahun terakhir, harga sa-
ham SCNP sudah menyusut 35,33%.
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ANTARA/Wahdi Septiawan

Peserta pawai berjalan sambil mengenakan tutup kepala tradisional perempuan Melayu Seberang Kota Jambi pada Festival Tudung Lingkup di Kampung 
Tengah, Pelayangan, Jambi, Minggu (28/8). Festival yang diikuti ratusan peserta perempuan dengan berjalan melalui jalur wisata budaya Seberang Kota 
Jambi sambil mengenakan tudung lingkup itu digelar dalam rangkaian Kenduri Swarnabhumi 2022 di daerah itu.

Aset Kewajiban Ekuitas Penjualan Laba bruto Laba usaha

Kinerja Keuangan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)*

31 Maret 2022 
31 Maret 2021

31 Maret 2022
31 Desember 2021

*Rp miliar, **laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, Sumber: Laporan keuangan SSMS

14.685,30
13.850,61

Laba bersih**

7.576,89
7.743,10

7.108,41
6.107,51

2.181,16
1.088,97

1.278,42
494,00

1.315,21
361,75

989,66
174,12


