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No
1

Penanya
Arief – Investor Retail

Pertanyaan
1. Apa rencana Perseroan terhadap Indofood Agri yang
baru menjadi private company?
2. Bagaimana Perseroan menghadapi tantangan dari
Eropa mengenai kampanye anti-sawit?

Jawaban
Anak perusahaan Perseroan Indofood Agri saat ini masih
listed di bursa Singapura.
Perseroan memandang positif atas program biodiesel B30
dari pemerintah yang dapat mendukung pasar CPO untuk
jangka menengah dan panjang.

3. Apakah Perseroan juga mendukung pemerintah dalam

Untuk saat ini, sebagian besar CPO yang dihasilkan oleh

program B30? Berapa persen CPO yang dipersiapkan

Perseroan digunakan untuk industri hilir Perseroan yang

untuk program tersebut serta yang digunakan di

memproduksi minyak goreng dan margarin.

logistik Perseroan?
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Dwi – Henan Putihrai
Sekuritas

1. Mohon agar dapat diinformasikan pertumbuhan
volume dan harga per masing-masing segmen

Secara total, pertumbuhan penjualan di semester pertama
tahun 2019 sebesar 7,2%. Untuk Grup Usaha CBP,
pertumbuhan dikontribusikan oleh volume dan harga jual
rata-rata. Untuk Grup Usaha Bogasari, pertumbuhan lebih
banyak didorong oleh harga. Untuk Grup Usaha Agribisnis,
pertumbuhan lebih dikontribusikan oleh volume sedangkan
harga CPO mengalami penurunan.

2. Mohon agar dapat diinformasikan target dari belanja
modal beserta realisasinya

Rencana anggaran belanja modal Perseroan adalah
sekitar Rp7,5 triliun dengan realisasi saat ini sekitar Rp2,1

No

Penanya

Pertanyaan

Jawaban
triliun. Sekitar Rp1 triliun digunakan Grup Usaha CBP
untuk penambahan kapasitas, terutama di Divisi Dairy,
Kemasan serta Bumbu. Belanja modal untuk Grup Usaha
Bogasari masih cukup kecil sampai dengan saat ini.
Sedangkan belanja modal untuk Grup Usaha Agribisnis
terutama digunakan untuk pemeliharaan tanaman belum
menghasilkan.
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Julius – Investor Individu

1. Berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada

Penjualan ke P&G adalah produk kemasan dari Divisi

bagian Piutang, tercatat piutang terhadap Procter &

Kemasan. Sedangkan penjulan ke Indocement adalah

Gamble (P&G) dan Indocement. Mohon agar dapat

produk kemasan dan jasa logistik kapal.

diinformasikan produk yang dijual ke perusahaan
tersebut.
2. Mohon agar dapat diinformasikan produk yang dijual
ke Arab Saudi, Singapura, Nigeria dan RRC.

Untuk penjualan ke Arab Saudi dan Nigeria, terutama
produk kemasan dan bumbu. Untuk penjualan ke
Singapura dan RRC, terutama produk mi instan dan
shortening.

3. Untuk produk susu UHT, berapa besar pangsa pasar
Indomilk.
4. Karena faktor harga, bisnis perkebunan mengalami

Pangsa pasar Perseroan sekitar 20%-25% di kategori
produk susu cair.
Divisi Perkebunan Perseroan mengalami kerugian karena

kerugian dimana juga terdapat biaya bunga yang

penurunan harga CPO yang signifikan. Secara umum,

cukup besar. Bagaimana Perseroan mengantisipasi

modal dari dana pinjaman diperlukan untuk aktivitas

biaya bunga tersebut dan apakah ada rencana right

penanaman karena dibutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun

issue?

sampai menjadi tanaman yang menghasilkan. Setiap

No

Penanya

Pertanyaan

Jawaban
tahunnya, rata-rata belanja modal Grup Agribisnis berkisar
antara Rp1,5-2 triliun yang sebagian besar digunakan
untuk aktivitas penanaman dan pemeliharaan.
Saat ini, Perseroan tidak mempunyai rencana untuk right
issue.
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Penanya
Farid – Investor Daily

Pertanyaan

Jawaban

1. Mohon tanggapan mengenai pembatalan pembiayaan Sebelumnya Perseroan menerima fasilitas pinjaman dari
oleh Citigroup sebesar US$140 juta.

Citibank. Namun, penggunaan atas fasilitas pinjaman
tersebut

sangat

kecil,

sehingga

Perseroan

tidak

menemukan kesulitan saat Citibank menarik kembali
fasilitas pinjaman tersebut.
2. Untuk pembelian saham Indofood Agri, apakah sudah Perseroan telah melakukan pembelian saham Indofood Agri
selesai atau tinggal berapa saham yang perlu dibeli dan dari pasar sekitar 38% dari kebutuhan untuk delisting
pada harga berapa

dengan harga rata-rata sekitar S$0.325. Perseroan tidak
dapat memperkirakan kapan pembelian ini dapat
terselesaikan karena hal tersebut bergantung pada
mekanisme pasar.

3. Apakah keputusan untuk keluar dari RSPO sudah Perseroan memandang bahwa sertifikasi ISPO (Indonesian
permanen?

Sustainable Palm Oil) yang diwajibkan oleh pemerintah
telah memadai dimana langkah oleh pemerintah ini juga
diikuti oleh Malaysia melalui kewajiban penerapan MSPO
(Malaysian Sustainable Palm Oil) untuk CPO yang
diproduksi di Malaysia.

No
2

Penanya
Fathiya – Bloomberg

Pertanyaan

Jawaban

1. Berapa besar tingkat pertumbuhan penjualan yang Pertumbuhan penjualan diharapkan antara mid sampai high
akan dicapai dan kenaikan harga yang akan ditetapkan single digit.
oleh Perseroan tahun ini
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Arfyana – Kontan

1. Sebelumnya Perseroan berencana untuk merilis Sebelumnya, Perseroan berencana untuk menerbitkan
obligasi, namun mengapa obligasi tersebut belum obligasi baru untuk membayar obligasi yang jatuh tempo
diterbitkan hingga saat ini dan apakah sudah ada pada bulan Juni 2019. Namun, tingkat kupon untuk obligasi
pinjaman ke bank untuk refinancing obligasi yang telah baru tersebut diperkirakan cukup tinggi dan Perseroan juga
jatuh tempo sebelumnya

telah mendapatkan pinjaman dari beberapa bank dengan
tingkat suku bunga yang lebih rendah untuk membayar
obligasi yang jatuh tempo pada bulan Juni 2019 tersebut.

2. Dari mana asal dana untuk pembelian saham Indofood Dana pembelian berasal dari kas internal dan pinjaman
Agri dan apa alasan untuk pembelian tersebut?

bank.

3. Mohon informasi pembangunan pabrik tepung terigu Perseroan sedang melakukan peningkatan kapasitas untuk
saat ini dan realisasinya

pabrik tepung sebesar 1.200 ton/ hari yang diperkirakan
dapat selesai pada kwartal ke-empat tahun ini dan
penambahan kapasitas 1.500 ton/ hari dengan target
penyelesaian di akhir tahun 2020.

4. Dari anggaran belanja modal sebesar Rp7,5 triliun, Belanja modal yang telah dikeluarkan pada semester
berapa besar yang telah diserap?
5. Bagaimana pandangan Perseroan untuk tahun depan

pertama sekitar Rp2,1 triliun.
Diharapkan dapat selalu lebih baik setiap tahunnya.

