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Hadir
. D reks PT Aslra Agro Leslar Tbk
. Publlk (dallar lerlampir)

Agenda acara:
. Pembukaan
L Paparan Klnerja operasiona dan Laporan Keuangan Triwulan ll lahun 20i5
L Paparan Keqialan Corporate Sacial Responsibilit'/ (CSA)

lV. Tanya Jawab

Ja annya acara:

Acara Public Expose 2015, PT Astra Agro Lesiari Tbk dbuka oeh moderator Bapak
Tolan N/lahd , pada pukul 14.15 W B dan disampaikan aniara lain ha -hal sebagai berikul:

Kepada hadir n d perkenalkan Direktur PT Asira Agro Lestarj Tbk yang hadir, yang ierdlri

Bapak Widya W ryawan
Eapak Rudy
Bapak Bambang Palgoenadl
Bapak Juddy Arianto
Bapak Joko Supriyono
Bapak Jamal Abdul Nasser

Selanjuinya moderator mempersllahkan Dlrekiur Perseroan untuk menyampakan

Agenda paparan terdir dari:
1. Penyarnpaian Klnerja Operasional sampai dengan Trlwulan ll tahun 2015 dan

I apo'a r <eLanqar 'l iwrla,l ll "\rr20152. Penyampaian Kegialan CSR

Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR - I Kawasan lndustri Pulogadung, Jakarta '13930
Phone: (021)461 6555 (Hunting) Fax (O21 )461 6655, 461 6677

. Hari/langga

Presiden Dlrektur
D reklur
D reklur
D reklur
D reklur
Direklur
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ll. Paparan Kinerla Perseroan

Kinerla Operasional Perseroan sampai dengan Triwulan lll tahun 2015 disampaikan
oleh Direklur Perseroan, Bapak Rudy dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dari 297.853 heklar lotal areal perkebunan yang d kelo a Perseroan sampai dengan
Triwuan ll lahun 2015, sebesar 235.422 heklat berasal dari perkebunan inti alau
mencapal sebesar 79,A"/" dar 62.431 heklar atau sebesar 21,0% berasal dari
peftebunan plasma. Dan unluk mengolah has I kebun, kami memi ki 29 unit pabrik
pengolahan kelapa sawt yang tersebar di tiga pulau yaltu Sumalera, Kalimantan dan
Sulawesi, Dari tolal lahan yang d kelola Perseroan, area Ka imantan merupakan area
perkebunan Perseroan yang lerbesar yailu.mencapai 139.070 heklar alau 46,7a/",
sedangkan sebesar 106-832 hektar atau 35,9% dari lolal area perkebunan
merupakan tolal lahan dl Sumalera, dan 51.951 heklar alau 22,1% nerupakan tolal
areal pe*ebunan d Sulawes,

2. Sejak tahun 2014, Perseroan lelah muai memasuk segnren hlir ldownstream)
dmana Perseroan mem iki sebuah ref nery yang beiokasi di Sulawesi dengan
kapasiias 2.000 ton CPO per hari. lvelalLri pabrik refinery lni, sebag an CPO
Perseroan akan diolah menjadi produk lurunan CPO yaitu O ein, Slearin dan PFAD.
Di awa tahun 2015, Perseroan juga firenambah kapasilas refinery meniadi 3.000 ton
CPO per hari. Penambahan kapasllas relinery sebesar 1.000 ton CPO per hari
merupakan hasi jolnt venlure anlara Perseroan dengan Kuala Lumpur Kepong Sdn
Bhd

3_ Sampai denqan akhir Trwuan lahun 2015, tolal produksl CPO Perseroan turun
sebesar 0,9o/" dlbandingkan dengan tolal produski CPO pada periode yang sama
tahun lalu, yailu dari 1,29 juta ton menjadi 1,28 iuta ton. Hal in disebabkan oleh
cuaca kering yang berkepanjangan sehingga berdampak pada produkiivitas
Perseroan. Darl tolal produksi CPO Perseroan tersebut,43,2% dihasllkan darl area
Sumalera, 35,6% dari area Kalimantan dan 21 ,2% darl area Sulawesi.

Harga rata-rata penjualan CPO dari Perseroan juga menurun apablla dibandingkan
dengan per ode yang sama tahun alu. Sampa dengan Triwulan Ll tahun 2015, harga
raia-rata penjualan CPO Perseroan mencapa Rp 7.2211k9, atar iurun sebesar
14,8% dari Rp 8.474lkg. Namun, apab a diband ngkan harga rala-rala peniualan
CPO daarn US Dollar, ierdapat penurunan harga yang lebih besar, yallu sebesar
25,2% dari USD 856/lon pada akhlr T.iwulan lll tahun 2014 menjad USD 640/tondi
akh r Triwulan llltahun 2015.

Laporan Keuangan Triwulan lll tahun 2015 disampaikan oleh Direktur Perseroan,
Bapak Rudy dengan penjelasan sebagai berikul:

1. Pada akhr Triwulan ll tahun 2015, Perseroan membukukan pendapalan bersih
sebesar Rp 10,35 lrillun. Dari lotal pendapalan bersih lersebul,57,7% merupakan
pendapatan yang berasa dari penjualan CPO, 11,1% dari peniualan kernel dan
31,2% dari penjualan produk turunan CPO (Olein, Slearn dan PFAD). Sedangkan
pada akhir Triwulan akhir tahun 2014, Perseroan membukukan pendapaian bersih
sebesar 11,76 triliun, dlmana 72,4% darl pendapatan bersih lersebut merupakan
hasil peniualan CPO, 12,3%dar penluaan kerne dan 15,3'l"da penjuaan produk
lurunan CPO (ole n, Stearin, PFAD).
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Pendapalan bersih Persero an meng a am pen urun an sebes ar 1 2,0% yailu dari 1 1 ,76
lrillun pada akhir Triwulan ll lahun 2014 menjadi Rp 10,34 t liun pada akhir Trwulan
ll tahun 2015, Penurunan ni lerulama akibat penllrunan produksi dan penurunan
harga j!al CPO. Sampa dengan Triwulan lll lahun 2015, operaling income
Perseroan juga iurun sebesar 51,4% apabila d bandingkan dengan perode yang
sama tahun lalu. Dan ak bainya, laba bersih Perseroan lurun sebesar 92,3ol. menjadi
Rp 145 miliar dar Rp 1 ,88 t.iliun pada periode yang sama tahun lalu.

Untuk belanja modal, Perseroan membukukan Rp 2,08 lr I un sebagai belania modaL

sampai dengan akhir Triwulan lahun 2015 alau turun sebesar 20,6% dari belanja
modal pada akhir Trwulan lltahun 2014 yang sebesar Rp 2,62 triliun. Komposisi
belanja moda sampai akhir Triwu an lll lah!n 2015, 40ol. unluk keglatan penanaman,
35o/. untuk inlraslrukiur dan sisanya untuk pembangunan Pabrik Ke apa Sawlt.
Penurunan pada belanja modal lni disebabkan oleh menurunnya keglaian
pengembangan yang d lakukan o eh Peseroan.

lll. Paparan Kegiatan csR

Laporan Keqialan csR Triwulan lll tahun 2015 disampaikan oleh Direktur
Perseroan, Bapak Rudy denqan penielasan sebagai berikut:

1. Sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawil, Perseroan memriki komihen untuk
mendukung pembangunan yang berkelanjulan alau suslainable development.
Komilmen inj diiunjukkan melalu belbagai program yailu pe aksanaan ianggung
jawab sosial pemsahaan rnelaui program d bidang pernberdayaan ekonom
masyarakal, pend dikan, kesehatan, dan pe eslar an I ngkungan.

2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakal dilakukan meaui llga program ulama
yailu kemiiraan melalui skema plasma dan KKPA, pemberdayaan pemasok okal,
dan program lncome Generallng Actlvlly (lGA). Pada akhir Triwulan ll lahun 2015,
jumlah tolal pelanl plasma dan KKPA mencapa 53.930 petan, dengan kontrbusi
Tandan Buah Segar yang mencapai 1,1 iuta ton. Perseroan iuga leah mulai
melakukan pelaihan untLrk pelan pasma dan KKPA dimana pelatlhan lni dipandu
oleh 82 orang pelalih-

Pemberdayaan pelan plasma dan KKPA perlu didukung oleh akses pembiayaan
yang memadai. Untuk itu, Perseroan ikut memiasiljlasi pendiran iiga Lembaga
Keuangan Mikro alau LK[/l; dua LKI\, berada di Kabupaten Mamuju L]tara Prov ns
Sulawesi Barai dan salu unil LKIVI d dirikan dl Kabupaten Kotawaringln Baral Provinsi
Kalimantan Tengah.

3. Di bidang penddikan, melalui Yayasan Aslra Agro Leslar, Perseroan saat jni

mengelo a 57 seko ah d dalam kebun yang terdiri dari 36 Taman Kanak-Kanak (TK),

13 Seko ah Dasar (SD) dan 8 Sekolah Menengah Penama (SMP). Penyelenggaraan
pendidikan di perkebunan sampai dengan akhir Trlwulan lLl tahun 2015 me balkan
483 tenaga pengajar. Seluruh sekolah yang dikelola oleh Yayasan Astra Agro Lestari
lerbuka untuk masyarakal yang tinggal disekitar kebun.

4. Sealn di bidang ekonomi dan pendid kan, Perseroan iuga memillki komlmen unluk
ikul meningkalkan kesehatan masyarakal. Se ain lersed anya 31 unit Polibun atau
Polklinlk Kebun, Perseroan juga melaksanakan Pragram Revita sasi Posyandu yang
te ah diaksanakan sejak lahun 2010 dengan Posyandu binaan sebanyak 433 unil
dan kader sebanyak 1.628 orang yang member kan layanan kesehalan secara ru1 n

setiap bulan kepada lebih dari 22.000 bayi dan balta serl3 lebih dari 1.500 ibu hamll.
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6.

Sebagai sebuah program mandalory dari pemer ntah, Perseroan juga berkomitrnen
bahwa seluruh perkebunan yang dike ola merah seniflkas ISPO. Sampai akhir
Triwulan ll lahun 2014, 13 perkebunan Perseroan lelah rneraih sefiifkal ISPO,
sedangkan sebanyak 7 perkebunan sedang menunggu jadwal sidang komls.
Seftiflkasl SPO in nrerupakan bukli bahwa tala pe*ebunan kelapa sawt Perseroan
sangai rfemperhat kan aspek'aspek sosial dan kelestarian lngkungan.

Di bdang lingkungan, Perseroan juga berkomiimen unluk lerus rnemperbanyak
perkebunan yang meraih peringkat Hljau dalam peniaan PROPER. PROPER
rnerupakan per ngkai kinerja lingkungan yang dikeluarkan oleh kanlor Kemenlerian
Lingkungan Hidup. Dan Perusahaan luga berkomitmen mendorong perkebunan yang
dikelola unluk bisa meraih perlngkal HJA| dalam PROPER.Sampai dengan akhr
Trlwulan ll tahun 2015, 4 perkebunan Perseroan lelah mencapa perlngkat Hjau dan
5 perkebunan mencapai peringkat Biru, serla 14 perkebunan lainnya sedang
Jnenja ani proses asesmen,

Pertanyaan:
1. PadaakhrTrwuanl tahun2015,rugi kurs yang dia ami oleh Astra Agro cukup

lingg , bagaimana upaya mitigasi dari Aslra Agro untuk menganus pasi rugi kurs

Yang makin besar?

1. Pada dasarnya, lerjadl natural hedge di Aslra Agro, karena harga jua CPO karnl
berdasarkan harga internasional yang menggunakan IJS Dollar. Rugl kurs yang
dlalami pada akh r Trlwulan I au, rnerupakan lransation lost dari melemahnya
RLrpiah ke US Dollar yang k ra-kira sebesar 10% jika dlbandingkan dengan awal
tahun 2015. Kami beranggapan bahwa dari Triwulan satu ke Triwulan berlkutnya
akan lerjadi llukiuasi kurs mata uang, namun apabiia kila me hal secara jangka
menengah, kami yakn bahwa apa yang kami lakukan sampai saat ini adaah
cukup ba k.

lV. Tanya Jawab,

1. Penaryaa'r
1. Apa saja yang menjadi produk lurunan CPO, yang d hasilkan dari refinery Astra

Agro Leslari?
2. Berapa t ngkat ull sasi darl relinery Aslra Agro Leslar ?
3. Berapa persen CPO yang d produksi oeh Astra Agro, yang diolah menjadi

produk reilnery?
4. Eerapa harqa rata rala penlualan produk relinery tersebul?

1. Produk yang d hasilkan dar reiinery adaah oein (atau nrinyak goreng), Slear n

dan PFAD. Produk'produk ini seluruhnya kami jual secara ekspor ke negara'
negara yang membuluhkan.

2. Tola utilisasi dari ref nery ini adalah 80% kealas.
3. 'fola kapasias relinery yang djmilik Astra Agro adalah 3.000 ton CPO per har,

maka tolal CPO yang lerserap untuk retinery adalah 900.000 lon CPO per lahun.
Tola produksi cPo Aslra Agro tahun lalu mencapa 1,8 juia lon, sehingga 50ol.
darl lotalproduksi CPO Astra Agro akan lerserap uniuk relinery.

4. Harga rata rala penjualan olen sampai dengan akhir Triwulan I lahun 2015
rnencapai Rp 7.700 per kg.
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1. Seberapa besar pengaruh kebakaran gambut dan el'Nino mempengaruhi
pendapalan Perseroan?

2. Apakah saharn Aslra Agro Lestari saat lni sudah mencerminkan iundamenta

3. Apakah ada rencana revaluas darisisi pajak?

1. Pengaruh kebakaran gambul yang ierjad beberapa waktu lalu lerhadap
pendapaian Astra Agro Lestari adalah hampir tidak ada. Namun per u dikelahul,
dampak kekeringan atau el-Nino yang lerjadi tahun ini akan mengganggu
pembentukan buah, karena lerjadi kekurangan air. Dampak kekeringan ini akan
lerlihat 6 bLran sampai 1 tahun kedepan, dimana produks buah sawit akan
TerLrLl d oal.oi,lglan d,lLr sFbelL -nya.

2. Apabila kila hilung dari Enterprise Value dan dlbagl dengan lotal lahan rnii AAL
maka kila akan mendapatkan angka dl krsaran $12.000 sampaidengan $13.000
per hektar. Dibandingkan dengan rala rata usla lanaman AALI yang berada di
14-15 tahun, Bapak bisa nilai, apakah harga saham AALI mahal alau tidak.

3. Kami akan mempelajari revaluasi ni, karena Aslra Agro memiliki 43 anak
perusahaan. Karena paiak lidak mengenal isiilah konsoldasi, maka.kami akan
te aah salu per salu anak perusahaan kam , apakah anak perusahaan lersebul
perlu direvaluasi atau lidak.

Pel(anyaan:
1. Penanaman lahan baru merupakan salah satu lantangan yang d hadapl oeh

Astra Agro Lestari. Juga beberapa waklu lalu kabul asap juga menjadi tantangan
tersediri unluk Aslra Agro Leslarr. Unluk kedepannya, apakah Aslra Agro Lestari
berencana akan membeli lahan baru?

2. Seperl yang klla kelahu , tanaman sawil membuluhkan banyak air. Apakah
kebutuhan air yang banyak ni rnengganggu persediaan air masyarakat sekitar?

3. Hasil CPO yang dlproduks secara nas ona , sebagian besar d ekspor. Berapa
persen dari hasil produksi CPO tersebut, diserap oleh pasar ekspor dan
domeslik?

1. Penanaman lahan baru memang semakin sulil saai ni, dan bisa dikalakan
bahwa kedepannya penanaman baru yang dilakukan oleh Perseroan sangat
kecl . Kamijuga ldak berencana untuk membeli lahan baru.

2. Tanaman sawil adalah jenls lanaman evapolranspirasi, dimana air yang d serap
dari tanah oleh lanaman akan dkembalkan kernba ke lanah. Kami mengambil
alr hanya untuk kebuluhan pabrk, tdak benar iika dikalakan bahwa ianaman
sawii mengganggu persed aan air masyarakal sekitar.

3. Secara nasional, iotal produks CPO nrencapa 31 jula lon, sedangkan konsumsi
domestik (balk CPO maupun minyak goreng) ada ah sek tar 7 luta ton, sehingga
s sanya sebesar 24jula lon adalah untuk ekspor,

Pertanyaan:
l. Berapa proyeksl be anja modalAAljdllahun 2016?
2. Bagaimana proyeksi harga CPo kedepan menurul AAL ?
3. Nleihal margin MLI pada akhr Triwu an lll alu, apakah ada rencana elisiensi

3.
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7.

1. Total beanja moda tahun 2016 akan ebih kecil darl lotal be anja modal lahun
2015. Namun tjdak menutup kemungkinan apab la lerdapal kesempalan

. pengembangan lain, ienlunya hal lercebul bisa menambah lotal belanja modal
kami ditahun 2016.

2. Sangal sulil untuk memproyekslkan harga CPO kedepan, karena banyak faklor
yang mempengaruhi.

3. Terkaii dengan efisiensi, kam sangal seluju dengan elisiensl dan kami akan
terus berusaha unluk menjadi lhe besl cost producel. Kami juga lelah
meiaksanakan proqram mekanisasi dan otomasi untuk rnen ngkatkan
produklilitas, dimana hasilnya akan terLihal da.i cost per kg kami yang

"e1a karrya ebih erdah da'i r1f as

Pertanyaanl
1. Apakah AALI berencana akan menambah produks produk lurunan CPo dan

menambah kapasitas rei nery?
2. Apakah akan ada penambahan Pabrik Kelapa Sawt baru unluk tahun depan?
3. Bagalmana dengan proyeks belanja moda AAL sampai dengan akh r tahun

2015?

1. Kam akan lerus menambah produks produk turunan CPO, telapi kami belum
memuluskan apakah akan menambah kapasilas rel nery, mengingal kapasiias
relinery secara nas onal sudah bereblhan meskipun banyak refinery lua yang
sudah tidak elislen dibandingkan dengan yang baru.

2. Tahun ni, kami sedang.riemuai konstruksi dua Pabrik Kelapa Sawl baru, yatu
di Aceh, yang dipredlkskan akan seesa di akhir tahun 2015, dan di su awes
Tengah yang akan selesa pada akh r tahun 2016 alau awa lahun 2017.

3. Proyeksi belanja moda sampa dengan akhir tahun 2015, dapal dihltung dari
rala-rata belanja modal per bulan sampa dengan akhirTrlwu an llltahun 2015.

1. Terkait dengan rel nery, apakah AALI berencana unluk masuk ke pasar

2. Apabila me hal nduslri ln dengan kondisi harga CPO yang lurun lerus serta
peraturan yang semakin ketal, ada anggapan bahwa inilah waktu yang lepal
untuk indusAi melakukan konso dasi/merier- Baqaimana tanggapan AAL
mengenal halini?

1. Kam masih menunggu penjelasan lebih lanjul dari Pemer nlah, terutama daam
hal skema insentif yang akan diberikan ke produsen biodiesel. Namun peiu
diketahu bahwa supla biodiesel di pasar dornestik masih lebih besar daripada
perm nlaan domesl k. Sedangkan untuk rencana ekspor b odiesel, kam rasa
akan su it.

2. Kamibelum ada rencana unluk merler, sedangkan unluk akuisisi, lerganlllng dari
kesempatan Yang ada.
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V. Penutup.

Public Expose tahun 2015 PT Astra Agro LestariTbk yang diselenggarakan di lndones a
Slock Exchange Building, dituiLrp pada pukul 15.15 WlB.

Jakarta, 12 November 2015
PT Astra Agro Lestari Tbk

//
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