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PROSPEKTUS RINGKAS

JADWAL
Masa Penawaran Awal
:
14 – 23 Mei 2014
Perkiraan Tanggal Efektif
:
05 Juni 2014
Perkiraan Masa Penawaran Umum
:
09 – 10 Juni 2014
Perkiraan Tanggal Penjatahan
:
11 Juni 2014
Perkiraan Tanggal Distribusi
:
13 Juni 2014
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) :
16 Juni 2014
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan
Penawaran Umum Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap
kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 008/IV/BOD/2014 tanggal 8 April 2014 sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November
1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan
No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “Undang-Undang
Pasar Modal” atau “UUPM”).
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun
2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap” dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar
Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan
Pencatatan Efek No. SP-002/BEI.PG2/04-2014 tanggal 7 April 2014 yang dibuat antara Perseroan
dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran
Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para
pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan
No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(“Bapepam dan LK”) No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua
informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus Ringkas
ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya
masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak
diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau
hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus Ringkas ini tanpa sebelumnya memperoleh
persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier
Securities, dan PT Trimegah Securities Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka
Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung
maupun tidak langsung sebagaimana definisi “Afiliasi” dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM
Nama Obligasi
“Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap”.
Jenis Obligasi
Obligasi ini berjangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per
tahun (“Bunga Obligasi”). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti
kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI
atau Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi
Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua
triliun Rupiah) (“Pokok Obligasi”). Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan
kelipatannya.
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi.
Bunga
• Obligasi ini akan memberikan bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun.
• Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (tiga bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada
Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi yang bersangkutan.
• Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang terutang yang
dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana satu bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan
satu tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
Jangka waktu Obligasi ini adalah lima tahun yang harus dilunasi dengan harga yang sama dengan
jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir yaitu pada
tanggal 13 Juni 2019.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi, yakni pada tanggal-tanggal sebagai berikut:
No.
Keterangan
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1.
Bunga Obligasi Pertama
13 September 2014
2.
Bunga Obligasi Kedua
13 Desember 2014
3.
Bunga Obligasi Ketiga
13 Maret 2015
4.
Bunga Obligasi Keempat
13 Juni 2015
5.
Bunga Obligasi Kelima
13 September 2015
6.
Bunga Obligasi Keenam
13 Desember 2015
7.
Bunga Obligasi Ketujuh
13 Maret 2016
8.
Bunga Obligasi Kedelapan
13 Juni 2016
9.
Bunga Obligasi Kesembilan
13 September 2016
10. Bunga Obligasi Kesepuluh
13 Desember 2016
11. Bunga Obligasi Kesebelas
13 Maret 2017
12. Bunga Obligasi Kedua belas
13 Juni 2017
13. Bunga Obligasi Ketiga belas
13 September 2017
14. Bunga Obligasi Keempat belas
13 Desember 2017
15. Bunga Obligasi Kelima belas
13 Maret 2018
16. Bunga Obligasi Keenam belas
13 Juni 2018
17. Bunga Obligasi Ketujuh belas
13 September 2018
18. Bunga Obligasi Kedelapan belas
13 Desember 2018
19. Bunga Obligasi Kesembilan belas
13 Maret 2019
20. Bunga Obligasi Kedua puluh
13 Juni 2019
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain
Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan
Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun
yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua
krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi ini secara
pari-passu berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pembelian Kembali Obligasi
Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan antara lain
sebagai berikut:
1) Pembelian kembali Obligasi dapat diberlakukan oleh Perseroan sebagai pelunasan atau
disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan melalui BEI atau di luar BEI;
3) Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan
tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian
(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (”RUPO”);
6) Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dengan pihak yang tidak
terafiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal
Pemerintah;
7) Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat
dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat
kabar;
8) Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian
kembali Obligasi, yang wajib dilakukan paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat dua Hari Kerja sebelum tanggal penawaran
untuk pembelian kembali dimulai;
Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I
Prospektus mengenai Penawaran Umum.
Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini, dengan pertimbangan
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan
rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Hak-Hak Pemegang Obligasi
a. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga
yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi.
b. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi, Perseroan belum menyetor sejumlah uang tersebut pada pasal 10.2.a Perjanjian
Perwaliamanatan, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar
2% (dua persen) per tahun di atas tingkat suku Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang
terutang. Nilai denda dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak tanggal pelunasan
jumlah yang terutang sampai tanggal pelunasan seluruh jumlah yang terutang, dengan ketentuan
satu bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan satu tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari,
satu dan lain menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh
persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dapat mengajukan permintaan tertulis
kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan
melampirkan fotokopi Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh dari
pemegang rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
d. Melalui RUPO, Pemegang Obligasi berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi
mengenai perubahan (i) jangka waktu, (ii) Pokok Obligasi, (iii) suku bunga, (iv) perubahan tata
cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, (v) jaminan atau penyisihan dana pelunasan
(sinking fund), selain perubahan dalam butir (i) sampai dengan (v), tidak ada lagi perubahan
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan yang wajib disetujui oleh RUPO;
2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan
pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas
suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
3) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk Wali Amanat pengganti menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk
dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan
LK No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal
6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat
Utang (“Peraturan No. VI.C.4”); atau
5) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat
dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Satu Satuan Pemindahbukuan senilai Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang
Obligasi yang bersangkutan untuk mengeluarkan satu suara dalam RUPO.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan
dipergunakan untuk melunasi utang pokok Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 Dengan
Tingkat Bunga Tetap dan sisanya akan digunakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek
Perseroan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
A.	Umum
Grup Indofood merupakan perusahaan “Total Food Solutions”, dengan kegiatan usaha yang
mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga
menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Grup Indofood memproduksi berbagai produk antara
lain mi instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, biskuit, makanan bayi dan anak-anak,
makanan ringan sereal untuk anak-anak, minuman sereal untuk orang dewasa serta susu untuk ibu
hamil dan menyusui, minuman, tepung terigu, pasta, minyak goreng, margarin dan shortening, yang
dipasarkan dengan merek terkemuka dan sudah dikenal oleh masyarakat, serta tersedia di berbagai
pelosok Indonesia. Seluruh produk-produk Grup Indofood telah menerima sertifikat halal dari Majelis
Ulama Indonesia (“MUI”), dan telah menerima nomor Merek Dagang (“MD”) dari Badan Pengawas
Obat dan Makanan. Di samping itu, Grup Indofood juga bergerak dibidang usaha budi daya dan
pengolahan sayuran di Republik Rakyat Tiongkok (“RRT”).
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Indofood terbagi atas lima kelompok usaha strategis,
yaitu:
1. Grup Produk Konsumen Bermerek (CBP)
2. Grup Bogasari
3. Grup Agribisnis
4. Grup Distribusi
5. Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran.
B. Analisis Keuangan
Analisis keuangan berikut ini disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Indofood
pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.
Laporan keuangan konsolidasian Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011,
dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2013, 2012 dan 2011, yang menyajikan kembali informasi komparatif sehubungan dengan
kombinasi bisnis entitas sepengendali, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja,
akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI (penanggung
jawab Drs. David Sungkoro, CPA), dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf Penekanan
suatu hal tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember
2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi
keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010 sehubungan dengan kombinasi
bisnis entitas sepengendali; dan paragraf Hal lain tentang penerbitan kembali laporan keuangan
konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum obligasi Perseroan.
Penjualan Neto
Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
Penjualan neto konsolidasian di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 15,0% menjadi
Rp57.732,0 miliar dari Rp50.201,5 miliar di tahun 2012, disebabkan oleh kenaikan penjualan di
seluruh grup kecuali Grup Agribisnis, dan dikonsolidasikannya Grup Budi Daya & Pengolahan
Sayuran. Kontribusi atas penjualan neto di tahun 2013 dari Grup CBP sebesar 42,7%, Grup
Bogasari sebesar 25,8%, Grup Agribisnis sebesar 19,9%, Grup Distribusi sebesar 7,9%, dan Grup
Budi Daya & Pengolahan Sayuran sebesar 3,7%.
Penjualan Grup CBP naik 14,0% menjadi Rp24.745,7 miliar di tahun 2013 dibandingkan dengan
Rp21.710,1 miliar di tahun 2012, terutama karena kenaikan volume penjualan di semua divisi
yang rata-rata mencapai sekitar 11% dan kenaikan harga jual rata-rata sekitar 4% serta kontribusi
penjualan dari Divisi Minuman. Grup CBP juga terus meluncurkan sejumlah produk baru di seluruh
divisi baik melalui peluncuran berbagai rasa baru maupun mengembangkan portofolio di produk di
segmen premium.
Penjualan Grup Bogasari meningkat 17,2% menjadi Rp18.678,1 miliar di tahun 2013 dari Rp15.934,1
miliar di tahun 2012, terutama karena meningkatnya volume penjualan sekitar 9% yang terutama
didorong oleh naiknya pendapatan per kapita, bertumbuhnya segmen berpenghasilan menengah
dan naiknya popularitas makanan berbahan dasar tepung dan harga jual rata-rata sekitar 8%.
Penjualan Grup Agribisnis mengalami penurunan sebesar 4,1% menjadi Rp13.299,8 miliar di
tahun 2013 dari Rp13.868,7 miliar di tahun 2012, terutama karena turunnya harga jual rata-rata
untuk produk kelapa sawit dan karet serta penjualan produk-produk minyak dan lemak nabati yang
terutama dikontribusikan oleh turunnya penjualan minyak goreng curah.
Penjualan Grup Distribusi mengalami peningkatan sebesar 15,6% menjadi Rp4.547,6 miliar di tahun
2013 dari Rp3.933,0 miliar di tahun 2012, seiring dengan meningkatnya penjualan Grup CBP.
Sejak dikonsolidasikannya China Minzhong Food Corporation (“CMFC Ltd”) di bulan September
2013, Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran memberikan kontribusi penjualan sebesar Rp2.109,6
miliar di tahun 2013.
Perseroan terus menjalankan strategi pemasaran yang komprehensif (360-degree marketing
strategy) baik melalui berbagai kegiatan above-the-line maupun below-the-line untuk meningkatkan
brand equity, brand awarenss dan image, mendukung peluncuran produk-produk baru, serta
meningkatkan loyalitas konsumen dan consumer bonding. Di tahun 2013, Perseroan mengeluarkan
biaya iklan dan promosi sebesar Rp984,2 miliar atau sekitar 1,7% dari penjualan neto.
Tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011
Penjualan neto konsolidasi meningkat sebesar 9,7% menjadi Rp50.201,5 miliar di tahun 2012
dari Rp45.768,1 miliar di tahun 2011, didorong oleh peningkatan di seluruh grup. Kontribusi atas
penjualan neto di tahun 2012 dari Grup CBP sebesar 43,1%, Grup Bogasari sebesar 25,0%, Grup
Agribisnis sebesar 24,1%, dan Grup Distribusi sebesar 7,8%.
Penjualan Grup CBP naik 8,7% menjadi Rp21.710,1 miliar di tahun 2012 dibandingkan dengan
Rp19.965,3 miliar di tahun 2011, terutama karena kenaikan volume penjualan di seluruh divisi
kecuali Divisi Nutrisi & Makanan Khusus yang mencapai rata-rata sekitar 8% dan naiknya harga
jual rata-rata sekitar 3%. Grup CBP senantiasa meluncurkan produk-produk baru di sepanjang
tahun 2012.
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INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAP DAN ATAU DIUBAH PERMOHONAN PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN
KEPADA OTORITAS ASA KEUANGAN O K NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI O K DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA
PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI EFEK INI TIDAK DAPAT DI UAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA O K MEN ADI EFEKTIF
PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYA KESEMPATAN UNTUK MEMBACA
PROSPEKTUS
O K TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETU UI ATAU TIDAK MENYETU UI EFEK INI TIDAK UGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI
SET AP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
PT ndofood sukses makmur TBK PERSEROAN DAN PARA PEN AMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG AWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KE U URAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 29 Mei 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani
Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris			Direksi
Komisaris Utama
: Manuel Velez Pangilinan
Direktur Utama : Anthoni Salim
Komisaris
: Benny Setiawan Santoso
Direktur
: Franciscus Welirang
Komisaris
: Edward Anthony Tortorici
Direktur
: Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
Komisaris
: Robert Charles Nicholson
Direktur
: Darmawan Sarsito (Kevin Sietho)
Komisaris
: Graham Leigh Pickles
Direktur
: Taufik Wiraatmadja
Komisaris Independen : Utomo Josodirdjo
Direktur
: Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Komisaris Independen : Torstein Stephansen
Direktur
: Axton Salim
Komisaris Independen : Hans Kartikahadi
Direktur
: Werianty Setiawan
					
Direktur
: Joseph Bataona
4. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN
ENTITAS ANAK PERSEROAN
Hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dengan Entitas Anak Perseroan dapat dilihat dari
tabel di bawah ini:
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Penjualan Grup Bogasari meningkat sebesar 8,0% menjadi Rp15.934,1 miliar di tahun 2012 dari
Rp14.748,4 miliar di tahun 2011, terutama karena adanya peningkatan volume penjualan sekitar 8%.
Naiknya segmen berpenghasilan menengah, tingkat urbanisasi dan gaya hidup yang lebih menyukai
makanan barat, telah meningkatkan popularitas makanan berbahan dasar tepung terigu.
Penjualan Grup Agribisnis naik sebesar 10,2% menjadi Rp13.868,7 miliar di tahun 2012 dari
Rp12.589,6 miliar di tahun 2011, terutama karena peningkatan volume penjualan produk-produk
minyak dan lemak nabati sekitar 5%, serta kontribusi positif dari kegiatan operasional gula.
Penjualan Grup Distribusi meningkat sebesar 22,6% menjadi Rp3.933,0 miliar di tahun 2012 dari
Rp3.208,1 miliar di tahun 2011, sejalan dengan peningkatan penjualan dari Grup CBP.
Perseroan senantiasa menjalankan kegiatan pemasaran yang komprehensif untuk terus
memperkuat brand equity dan memperkokoh posisinya di pasar, serta menciptakan market
awareness untuk produk-produk baru yang diluncurkannya, melalui berbagai inisiatif above-theline dan below-the-line. Di tahun 2012, Perseroan mengeluarkan biaya iklan dan promosi sebesar
Rp829,6 miliar atau sekitar 1,7% dari penjualan neto.
Beban Pokok Penjualan dan Laba Bruto
Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
Beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar 18,6% menjadi Rp43.402,1 miliar di tahun
2013 dari Rp36.610,2 miliar di tahun 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan beban bahan baku,
gaji, upah dan imbalan kerja karyawan serta utilitas seiring dengan naiknya upah minimum dan
penambahan jumlah karyawan dalam rangka pemekaran usaha.
Laba bruto naik sebesar 5,4% menjadi Rp14.329,9 miliar di tahun 2013 dari Rp13.591,3 miliar
di tahun 2012, namun marjin laba bruto turun menjadi 24,8% di tahun 2013 dari 27,1% di tahun
2012, terutama karena lebih rendahnya marjin laba bruto yang dicapai hampir semua grup sebagai
akibat kenaikan gaji, upah dan imbalan kerja karyawan serta utilitas, kenaikan bahan baku dan lebih
rendahnya harga jual rata-rata Grup Agribisnis.
Tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011
Beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar 10,6% menjadi Rp36.610,2 miliar di tahun
2012 dari Rp33.104,0 miliar di tahun 2011, terutama karena peningkatan beban produksi Grup
Agribisnis yang dikontribusi oleh naiknya beban pemupukan.
Laba bruto naik 7,3% menjadi Rp13.591,3 miliar di tahun 2012 dari Rp12.664,1 miliar di tahun 2011,
akan tetapi marjin laba bruto turun menjadi 27,1% di tahun 2012 dari 27,7% di tahun 2011, terutama
disebabkan oleh penurunan kinerja Grup Agribisnis.
Beban Usaha dan Beban (Pendapatan) Usaha Lainnya
Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
Beban usaha dan beban (pendapatan) usaha lainnya mengalami peningkatan sebesar 13,4%
menjadi Rp7.611,9 miliar di tahun 2013 dari Rp6.713,5 miliar di tahun 2012, terutama disebabkan
oleh meningkatnya beban gaji, upah dan imbalan kerja karyawan seiring dengan naiknya upah
minimum dan penambahan jumlah karyawan dalam rangka pemekaran usaha, beban pengangkutan
dan penanganan serta iklan dan promosi. Disamping itu pada tahun 2013 adanya kenaikan laba
selisih kurs neto dari aktivitas operasi sebesar Rp347,0 miliar.
Tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011
Beban usaha dan beban (pendapatan) usaha lainnya mengalami peningkatan sebesar 15,4%
menjadi Rp6.713,5 miliar di tahun 2012 dari Rp5.816,7 miliar di tahun 2011, terutama disebabkan
oleh meningkatnya beban gaji, upah dan imbalan kerja karyawan seiring dengan penambahan
jumlah karyawan, beban pengangkutan dan penanganan serta iklan dan promosi.
Laba Usaha
Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
Laba usaha turun sebesar 2,3% menjadi Rp6.718,0 miliar di tahun 2013 dari Rp6.877,8 miliar di
tahun 2012 dan marjin laba usaha turun menjadi 11,6% di tahun 2013 dari 13,7% di tahun 2012,
terutama disebabkan oleh naiknya beban usaha dan beban (pendapatan) usaha lainnya.
Laba usaha dari Grup CBP mengalami penurunan sebesar 7,5% menjadi Rp2.633,3 miliar di tahun
2013 dari Rp2.848,1 miliar di tahun 2012, dan marjin laba usaha turun menjadi 10,6% di tahun
2013 dari 13,1% di tahun 2012, terutama disebabkan oleh naiknya beban gaji, upah dan imbalan
karyawan, beban utilitas serta pengangkutan dan penanganan .
Laba usaha dari Grup Bogasari mengalami peningkatan sebesar 2,1% menjadi Rp1.401,7 miliar di
tahun 2013 dari Rp1.372,7 miliar di tahun 2012, namun marjin laba usaha turun menjadi 7,5% di
tahun 2013 dari 8,6% di tahun 2012, terutama disebabkan oleh naiknya beban bahan baku sebagai
akibat melemahnya nilai tukar Rupiah meskipun harga gandum di pasar internasional di sepanjang
tahun 2013 umumnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya karena kondisi iklim yang lebih
baik di tahun 2013.
Laba usaha dari Grup Agribisnis mengalami penurunan sebesar 43,0% menjadi Rp1.363,4 miliar di
tahun 2013 dari Rp2.390,4 miliar di tahun 2012, dan marjin laba usaha turun menjadi 10,3% di tahun
2013 dari 17,2% di tahun 2012, terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas dan naiknya
beban produksi sejalan dengan kenaikan upah minimum.
Laba usaha dari Grup Distribusi mengalami peningkatan sebesar 12,9% menjadi Rp161,8 miliar
di tahun 2013 dari Rp143,3 miliar di tahun 2012, dengan marjin laba usaha stabil di 3,6% sejalan
dengan kenaikan penjualan.
Laba usaha dari Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran memberikan kontribusi sebesar Rp531,7
miliar dan marjin 25,2% di tahun 2013.
Tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011
Laba usaha meningkat sebesar 0,4% menjadi Rp6.877,8 miliar di tahun 2012 dari Rp6.847,4 miliar
di tahun 2011 dan marjin laba usaha turun menjadi 13,7% di tahun 2012 dari 15,0% di tahun 2011,
terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional terutama pengeluaran untuk iklan
dan promosi, serta beban gaji, upah dan imbalan kerja karyawan yang meningkat seiring dengan
penambahan jumlah karyawan.
Laba usaha dari Grup CBP mengalami peningkatan sebesar 7,4% menjadi Rp2.848,1 miliar di tahun
2012 dari Rp2.651,0 miliar di tahun 2011. Marjin laba usaha turun menjadi 13,1% di tahun 2012 dari
sebelumnya 13,3% di tahun 2011, terutama karena naiknya beban operasional.
Laba usaha dari Grup Bogasari mengalami peningkatan sebesar 40,5% menjadi Rp1.372,7 miliar
di tahun 2012 dari Rp977,3 miliar di tahun 2011 dan marjin laba usaha naik menjadi 8,6% di tahun
2012 dari 6,6% di tahun 2011, terutama karena strategi yang diimplementasikan oleh Grup Bogasari.
Laba usaha dari Grup Agribisnis mengalami penurunan sebesar 19,7% menjadi Rp2.390,4 miliar
di tahun 2012 dari Rp2.975,3 miliar di tahun 2011, dan marjin laba usaha turun menjadi 17,2%
di tahun 2012 dari 23,6% di tahun 2011, terutama karena penurunan harga jual rata-rata dari
hasil perkebunan serta peningkatan beban produksi. Penurunan tersebut sebagian dikurangi oleh
meningkatnya kontribusi keuntungan dari operasional Divisi Minyak & Lemak Nabati serta bisnis
gula.
Laba usaha dari Grup Distribusi mengalami peningkatan sebesar 12,6% menjadi Rp143,3 miliar di
tahun 2012 dari Rp127,3 miliar di tahun 2011 dan marjin laba usaha turun menjadi sebesar 3,6% di
tahun 2012 dari 4,0% di tahun 2011.
Pendapatan (Beban) Keuangan
Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
Beban keuangan neto mengalami peningkatan sebesar 310,5% menjadi Rp2.166,8 miliar di tahun
2013 dari Rp527,9 miliar di tahun 2012, terutama disebabkan oleh adanya rugi neto selisih kurs dari
aktivitas pendanaan sebesar Rp1.567,5 miliar. Nilai tukar Rupiah pada tanggal 31 Desember 2013
mencapai Rp12.189/USD, melemah secara signifikan dibandingkan dengan nilai tukar Rupiah pada
tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp9.670/USD.
Tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011
Beban keuangan neto mengalami peningkatan sebesar 5,8% menjadi Rp527,9 miliar di tahun 2012
dari Rp498,7 miliar di tahun 2011, terutama disebabkan oleh rugi selisih kurs yang lebih tinggi. Nilai
tukar Rupiah pada tanggal 31 Desember 2012 mencapai Rp9.670/USD, naik dari Rp9.068/USD
pada tanggal 31 Desember 2011.
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan
sebesar 23,2% menjadi Rp2.503,8 miliar di tahun 2013 dari Rp3.261,2 miliar di tahun 2012,
terutama disebabkan oleh turunnya kinerja operasional, rugi selisih kurs neto di tahun 2013 sebesar
Rp1.109,2 miliar dan turunnya kepentingan nonpengendali terutama sebagai akibat melemahnya
kinerja Grup Agribisnis. Dengan tidak memperhitungkan akun non-recurring dan selisih kurs, core
profit naik 3,0% menjadi Rp3.365,4 miliar di tahun 2013 dari Rp3.266,8 miliar di tahun 2012.
Tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami peningkatan
sebesar 6,0% menjadi Rp3.261,2 miliar di tahun 2012 dari Rp3.077,2 miliar di tahun 2011, terutama
karena turunnya laba yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali Grup Agribisnis.
Dengan tidak memperhitungkan akun non-recurring dan selisih kurs, core profit naik 3,5% menjadi
Rp3.266,8 miliar di tahun 2012 dari Rp3.156,5 miliar di tahun 2011.
Pertumbuhan Aset
Tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012
Pada tanggal 31 Desember 2013, total aset mengalami peningkatan sebesar 31,5% menjadi
Rp78.092,8 miliar dari total aset pada tanggal 31 Desember 2012 Rp59.389,4 miliar. Peningkatan
ini terutama disebabkan oleh mulai dikonsolidasikannya CMFC Ltd dan Entitas Anaknya sejak
bulan September 2013 dan penambahan barang modal untuk keperluan peningkatan kapasitas dan
ekspansi usaha.
Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011
Pada tanggal 31 Desember 2012, total aset mengalami peningkatan sebesar 10,6% menjadi
Rp59.389,4 miliar dari total aset pada tanggal 31 Desember 2011 Rp53.716,0 miliar. Peningkatan
ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap bersih terkait dengan peningkatan kapasitas serta
tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan, persediaan serta kas dan setara kas.
Pertumbuhan Liabilitas
Tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012
Pada tanggal 31 Desember 2013, total liabilitas mengalami peningkatan sebesar 57,3% menjadi
Rp39.719,7 miliar dari total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 Rp25.249,2 miliar.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank yang terutama digunakan untuk
membiayai akuisisi, belanja modal dan modal kerja.
Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011
Pada tanggal 31 Desember 2012, total liabilitas mengalami peningkatan sebesar 14,2% menjadi
Rp25.249,2 miliar dari total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 Rp22.114,8 miliar.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya utang bank.
Pertumbuhan Ekuitas
Tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012
Pada tanggal 31 Desember 2013, total ekuitas mengalami peningkatan sebesar 12,4% menjadi
Rp38.373,1 miliar dari total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 Rp34.140,2 miliar. Peningkatan
ini terutama disebabkan oleh laba bersih yang diperoleh sepanjang tahun 2013 setelah dikurangi
dengan pembayaran dividen untuk tahun buku 2012 dan kenaikan saldo selisih kurs atas penjabaran
laporan keuangan.
Tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011
Pada tanggal 31 Desember 2012, total ekuitas mengalami peningkatan sebesar 8,0% menjadi
Rp34.140,2 miliar dari total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 Rp31.601,2 miliar. Peningkatan
ini terutama disebabkan oleh laba bersih yang diperoleh di sepanjang tahun 2012 setelah dikurangi
pembayaran dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2011.
Likuiditas
Likuiditas menunjukkan kemampuan Grup Indofood untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang
diukur dengan perbandingan aset lancar dengan liabilitas lancar Grup Indofood. Rasio likuiditas
Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 1,7x, 2,0x,
1,9x. Penurunan rasio likuiditas pada tanggal 31 Desember 2013 terutama karena utang jangka
pendek termasuk utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang disebabkan
oleh utang obligasi Rupiah Perseroan dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (”PT SIMP”) yang masingmasing akan jatuh tempo pada bulan Juni 2014 sebesar Rp1.610,0 miliar dan pada bulan Desember
2014 sebesar Rp730,0 miliar. Sedangkan peningkatan rasio likuiditas pada tanggal 31 Desember
2012 terutama disebabkan oleh naiknya persediaan serta kas dan setara kas.
Solvabilitas
Solvabilitas menunjukkan kemampuan Grup Indofood untuk melunasi seluruh liabilitasnya yang
diukur dengan perbandingan total liabilitas terhadap total ekuitas. Rasio total liabilitas terhadap total
ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 1,0x, 0,7x
dan 0,7x. Peningkatan rasio solvabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 terutama karena naiknya
total utang.
Imbal Hasil Ekuitas
Imbal hasil ekuitas merupakan rasio untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat diperoleh
perusahaan dari sejumlah dana yang telah ditanamkan oleh pemegang saham. Besar imbal
hasil ekuitas, yang ditunjukkan melalui perbandingan antara laba tahun berjalan dan total ekuitas
rata-rata, pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 9,4%, 14,5%
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dan 17,3%. Turunnya imbal hasil ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan tahun
sebelumnya terutama karena turunnya kinerja operasional yang terutama disebabkan oleh kinerja
Grup Agribisnis yang menurun dalam dua tahun terakhir dan naiknya beban keuangan sebagai
akibat kenaikan total utang.
Imbal Hasil Aset
Imbal hasil aset merupakan ukuran efisiensi yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam
menggunakan/memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Ukuran
efisiensi ini dihitung dengan membandingkan laba tahun berjalan dengan total aset rata-rata,
dimana pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Grup Indofood mencatatkan imbal
hasil aset masing-masing sebesar 5,0%, 8,5% dan 9,7%. Turunnya imbal hasil aset pada tanggal
31 Desember 2013 dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan antara lain konsolidasi
hasil usaha Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran baru dilakukan untuk periode empat bulan
terakhir tahun 2013, penambahan modal dan uang muka setoran modal pada Entitas Asosiasi yang
baru memulai kegiatan usahanya, kenaikan uang muka untuk pembelian aset dan penurunan kinerja
Grup Agribisnis dalam dua tahun terakhir.
C.	Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
Secara operasional, perubahan nilai tukar mata uang asing tidak berdampak secara signifikan karena
dapat dilakukan penyesuaian harga jual. Perubahan nilai tukar mata uang asing mempengaruhi laba
tahun berjalan Grup Indofood karena pada tanggal 31 Desember 2013, total liabilitas neto Grup
Indofood dalam mata uang asing adalah sebesar ekuivalen USD762,9 juta. Total liabilitas sebesar
ekuivalen USD1.421,5 juta terdiri dari utang bank jangka pendek, utang trust receipts, utang usaha,
utang bukan usaha, utang bank jangka panjang dan utang pembelian aset tetap. Di samping itu,
Grup Indofood juga memiliki aset dalam mata uang asing sebesar ekuivalen USD658,6 juta yang
terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang bukan usaha.
D.	Sumber Dana
Grup Indofood memenuhi kebutuhan dananya terutama melalui kas yang dihasilkan dari kegiatan
operasional dan kombinasi antara pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Sebagian besar kas
yang dihasilkan dari kegiatan operasional dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja,
belanja modal dan pembayaran utang.
Arus Kas
Tabel berikut menampilkan ikhtisar arus kas konsolidasian Grup Indofood yang angka-angkanya
diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2013,
2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011, yang tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.
Laporan keuangan konsolidasian Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan
1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2013, 2012 dan 2011, yang menyajikan kembali informasi komparatif sehubungan dengan kombinasi
bisnis entitas sepengendali, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik
independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian
dengan paragraf Penekanan suatu hal tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut,
dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010 sehubungan
dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali; dan paragraf Hal lain tentang penerbitan kembali
laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum obligasi Perseroan.
(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2013
2012
2011
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi
6.928,8
7.419,1
4.976,0
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi
(14.401,9)
(5.093,1)
(3.105,7)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan
6.790,6
(2.308,7)
782,1
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas
980,7
190,9
24,4
Kenaikan neto kas dan setara kas
298,2
208,2
2.676,8
Kas dan setara kas awal tahun
13.220,5
13.012,3
10.335,5
Kas dan setara kas akhir tahun
13.518,7
13.220,5
13.012,3
Total pengeluaran modal berupa penambahan aset yang telah dikeluarkan oleh Grup Indofood di
tahun 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp6.548,3 miliar, Rp4.961,7 miliar dan
Rp2.953,8 miliar.
Pinjaman jangka pendek dalam Rupiah yang diperoleh Grup Indofood dikenakan tingkat bunga
tahunan yang berkisar antara 6,25% - 10,50% di tahun 2013, 5,71% - 9,30% di tahun 2012 dan
8,33% - 10,00% di tahun 2011. Pinjaman jangka pendek dalam USD dikenakan tingkat bunga
tahunan yang berkisar antara 1,45% - 5,60% di tahun 2013 dan 1,80% - 3,00% di tahun 2012.
Pinjaman jangka pendek dalam SGD dikenakan tingkat bunga tahunan yang berkisar antara 1,15%
- 1,19% di tahun 2013, pinjaman jangka pendek dalam RMB dikenakan tingkat bunga tahunan yang
berkisar antara 5,88% - 11,10% di tahun 2013.
Pinjaman jangka panjang dalam Rupiah dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 6,00%
- 11,00% di tahun 2013, 8,25% - 11,00% di tahun 2012 dan 8,50% - 12,50% di tahun 2011. Pinjaman
jangka panjang dalam USD dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 2,02% - 5,96%
di tahun 2013, 2,24% - 3,68% di tahun 2012, dan 1,44% - 4,04% di tahun 2011. Pinjaman jangka
panjang dalam SGD dan JPY dikenakan suku bunga tahunan yang masing-masing sekitar 2,31%
dan 2,00% di tahun 2013.

RISIKO USAHA
Seperti halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha Grup Indofood juga tidak
terlepas dari risiko-risiko baik mikro maupun makro. Di bawah ini adalah risiko-risiko yang dihadapi
Grup Indofood antara lain:
Risiko Usaha yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Grup Indofood
(i) Grup Indofood menghadapi risiko dari kemungkinan terjadinya produk tercemar, isu produk
tidak halal, serta isu penggunaan bahan pengawet
(ii) Penerapan Peraturan Anti Monopoli dapat memberikan dampak negatif terhadap Grup Indofood
(iii) Harga dan biaya produksi berfluktuasi tergantung pada harga bahan baku di pasar internasional
dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing
(iv) Grup Indofood menghadapi risiko pengaruh harga komoditas internasional yang tidak stabil
terhadap harga komoditas yang diproduksi Grup Indofood.
(v) Grup Indofood menghadapi risiko peningkatan kompetisi pada segmen usahanya
(vi) Grup Indofood menghadapi risiko yang berhubungan dengan iklim dan cuaca ekstrim
(vii) Grup Indofood menghadapi risiko pasokan bahan baku yang cukup dan berkesinambungan
(viii) Grup Indofood dapat mengalami dampak negatif atas penerapan dan penegakan regulasi
dampak lingkungan yang lebih ketat
(ix) Grup Indofood menghadapi risiko dari perubahan peraturan yang berkaitan dengan perolehan,
pembaharuan dan pengurangan luas Hak Guna Usaha
(x) Grup Indofood menghadapi risiko yang dapat ditimbulkan oleh adanya pemogokan tenaga kerja
Risiko Usaha yang Berhubungan dengan Kondisi di Indonesia
(i) Risiko perubahan situasi ekonomi, sosial, politik dan keamanan
(ii) Risiko kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia dapat memperburuk stabilitas negara sehingga
berdampak pada kegiatan usaha Grup Indofood
(iii) Bencana alam dapat memberikan dampak negatif terhadap Grup Indofood
(iv) Risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah
Grup Indofood Menghadapi Risiko dari Kewajiban Utang
(i) Grup Indofood menghadapi risiko dinyatakan cidera janji
(ii) Grup Indofood menghadapi risiko nilai tukar atas utang dalam valuta asing yang tidak dilakukan
lindung nilai (Hedging)
(iii) Grup Indofood menghadapi risiko penurunan peringkat Obligasi

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan terhadap keadaan keuangan dan hasil
usaha Grup Indofood yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang terjadi setelah tanggal
laporan auditor independen (yaitu tanggal 28 April 2014) atas laporan keuangan konsolidasian
Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2010 dan 1 Januari 2011/31 Desember
2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, yang telah
diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar
audit yang ditetapkan oleh IAPI (penanggung jawab Drs. David Sungkoro, CPA) dengan opini tanpa
modifikasian dengan paragraf Penekanan suatu hal tentang penyajian kembali laporan keuangan
konsolidasian tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2011/31 Desember
2010 sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali; dan paragraf Hal lain tentang
penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum obligasi
Perseroan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1.	RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia, dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Perseroan didirikan dengan nama
PT Panganjaya Intikusuma, berdasarkan Akta Pendirian No. 228 tanggal 14 Agustus 1990, yang
diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Para Pesero Pendiri serta Perubahan Anggaran
Dasar No. 249 tanggal 15 November 1990, yang kemudian diubah kembali dengan Akta Pemasukan
dan Pengunduran Para Pesero Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 20 Juni
1991, kesemuanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan
telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2915.
HT.01.01.Th.91 tanggal 12 Juli 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah
No. 579/Not/1991/PN.JKT.SEL, No. 580/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 581/Not/1991/PN.JKT.SEL
tanggal 5 Agustus 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal
11 Februari 1992, Tambahan No. 611.
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan
terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 47 tanggal 26 Mei 2009, dibuat di
hadapan Benny Kristianto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan
pasal 13 ayat 3 dan pasal 16 ayat 3 anggaran dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-07948 tanggal
15 Juni 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham
No. AHU-0034164.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2009, Tambahan No. 739.
Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan antara lain terdiri
dari mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan,
kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum dan tekstil pembuatan karung terigu. Saat ini,
Grup Indofood merupakan salah satu produsen makanan olahan terbesar di Indonesia yang produkproduk utamanya, antara lain mi instan, tepung terigu, minyak goreng, margarin & shortening,
minuman non-alkohol dan produk sayuran segar maupun sayuran olahan. Kegiatan usaha Grup
Indofood terdiri dari lima kelompok usaha strategis yaitu: Grup CBP, Grup Bogasari, Grup Agribisnis,
Grup Distribusi, dan Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran.
2.	STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT Raya
Saham Registra, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
CAB Holdings
Anthoni Salim
Taufik Wiraatmadja
Franciscus Welirang
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp 100 per saham
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
30.000.000.000
3.000.000.000.000

Jumlah Saham

4.396.103.450
1.329.770
50.000
250
4.382.943.030
8.780.426.500
21.219.573.500

439.610.345.000
132.977.000
5.000.000
25.000
438.294.303.000
878.042.650.000
2.121.957.350.000

Persentase
(%)

50,07
0,02
0,00
0,00
49,91
100,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

YYMF Ltd
IMMF Ltd

PT ASP
29,70%

SPXM Ltd
PLMA Ltd

100%*

TMEA Ltd

100%*

TMOF Ltd

59,48%

50,50%
100%**

PT GS
100%*

SHMO Ltd

HMOF Ltd

PT MCP

100%**

PT MPI

PT HIP
80%

PT CAM
PT SSP

90%

PT LSIP
48,70%

JMOF Ltd
50,69%

100%

PT MPM

PT SAL
PT CBS

PT TMU
PT TAS

100%**

PT SAS
LSP Ltd

100%

100%*

100%*

PT MAKP

100%**

100%*
100%*

100%

SBP Ltd

AI Ltd
PT WKL
PT PIP

Catatan:

Catatan:
*) satu saham dimiliki Entitas Anak Perseroan
*) satu saham **)
dimiliki
Entitas
Anak
Perseroan
satu saham
dimiliki
pihak lain
CAB pihak
Holdings lain
merupakan Entitas Anak yang secara tidak langsung dimiliki oleh First Pacific Company Ltd, suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek
**) satu saham ***)
dimiliki
Hongkong; Bapak Entitas
Anthoni SalimAnak
memilikiyang
kepentingan
dan memegang
atas First dimiliki
Pacific Company
baik langsung
maupun
tidak langsung.Ltd, suatu
***) CAB Holdings merupakan
secara
tidak kendali
langsung
olehLtd First
Pacific
Company
Sumber : Perseroan
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hongkong; Bapak Anthoni Salim memiliki kepentingan dan memegang kendali
atas First Pacific Company Ltd baik langsung maupun tidak langsung.
Sumber : Perseroan
5.	KETERANGAN TENTANG ASET TETAP
Perseroan memiliki/menguasai tanah dengan luas kurang lebih 2.676.107,05 m2 dan memiliki/
menguasai ruang perkantoran seluas 13.823,73 m2 dengan status Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun dan seluas 5.076,84 m2 dikuasai berdasarkan Perjanjian Sewa dengan PT Insan Asia
Nusantara, PT Selaras Propertindo, PT Asiana Citra Propertindo, dan PT Duta Anggada Realty Tbk.
Tanah seluas kurang lebih 2.209 868,50 m2 berstatus Hak Guna Bangunan (“HGB”). Tanah seluas
466.238,55 m2 dikuasai Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian penggunaan tanah dengan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I, II, dan II di Jakarta, Palembang, Belawan, dan Surabaya.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA GRUP INDOFOOD
1.	Umum
Grup Indofood merupakan perusahaan “Total Food Solutions”, dengan kegiatan usaha yang
mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga
menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Grup Indofood memproduksi berbagai produk antara
lain mi instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, biskuit, makanan bayi dan anak-anak,
makanan ringan sereal untuk anak-anak, minuman sereal untuk orang dewasa serta susu untuk
ibu hamil dan menyusui, minuman non-alkohol, tepung terigu, pasta, minyak goreng, margarin dan
shortening, yang dipasarkan dengan merek terkemuka dan sudah dikenal oleh masyarakat, serta
tersedia di berbagai pelosok Indonesia. Seluruh produk-produk Grup Indofood telah menerima
sertifikat halal dari MUI, dan telah menerima nomor MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Di samping itu, Grup Indofood juga bergerak dibidang usaha budi daya dan pengolahan sayuran
yang terintegrasi di Negara Republik Rakyat Tiongkok (“RRT”).
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Indofood terbagi atas lima kelompok usaha strategis,
yaitu Grup Produk Konsumen Bermerek (CBP), Grup Bogasari, Grup Agribisnis, Grup Distribusi dan
Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran.
2.	Kegiatan Usaha
a. Grup CBP
Divisi Mi Instan
Kegiatan usaha Divisi Mi Instan dijalankan oleh PT ICBP, yang memproduksi aneka ragam mi
instan dengan berbagai harga, yang ditujukan kepada berbagai segmen pasar, baik segmen atas,
menengah maupun bawah. Di samping itu, Divisi Mi Instan juga memproduksi mi instan yang
memiliki nilai tambah dan produk-produk lainnya, seperti cup noodles, special quality noodle, bihun
instan, dan mi telur yaitu mi yang dikeringkan dengan udara panas dan dikemas tanpa bumbu.
Berbagai merek yang digunakan untuk produk-produknya merupakan merek-merek terkemuka di
masing-masing kategorinya, antara lain Indomie, Supermi, Sarimi, Sakura, Pop Mie, Pop Bihun dan
Mi Telur Cap 3 Ayam. Oleh karena itu, PT ICBP merupakan salah satu pemimpin pasar di industri
mi instan. Produk mi instan juga telah diekspor ke lebih kurang 50 (lima puluh) negara di dunia.
Divisi Mi Instan memiliki 15 (lima belas) pabrik mi instan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang
meliputi pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, serta satu pabrik di Malaysia. Kegiatan
usaha Divisi Mi Instan ditunjang oleh Divisi Bumbu dan Divisi Kemasan.
Divisi Dairy
Kegiatan usaha Divisi Dairy dijalankan oleh PT Indolakto (“PT IDLK”), yang saat ini merupakan
Entitas Anak PT ICBP dengan kepemilikan efektif sebesar 68,6%. PT IDLK merupakan salah satu
pemain utama dalam industri dairy di Indonesia, yang memproduksi berbagai produk dairy meliputi
susu kental manis (“SKM”) dan krimer, susu ultra-high temperature (“UHT”), susu steril dalam
botol, susu pasteurisasi, susu bubuk, mentega dan es krim. Produk-produk tersebut dipasarkan
dengan merek-merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat antara lain Indomilk, Cap Enaak,
Tiga Sapi, Kremer, Indomilk Kids, Indomilk Champ dan Calci Skim untuk produk susu, Orchid Butter
untuk mentega, dan Indoeskrim untuk produk es krim. Sebagian besar produk-produk PT IDLK
didistribusikan oleh Grup Distribusi.
Pada saat ini, PT IDLK memiliki lima fasilitas produksi untuk produk dairy yang seluruhnya berlokasi
di Pulau Jawa.
Divisi Makanan Ringan
Grup CBP merupakan salah satu produsen makanan ringan modern bermerek yang terkemuka di
Indonesia. Kegiatan usaha makanan ringan Grup CBP selain biskuit dijalankan oleh PT Indofood
Fritolay Makmur (“PT IFL”), Entitas Anak yang 51,0% sahamnya dimiliki oleh PT ICBP dan
merupakan perusahaan patungan dengan Seven-Up Netherlands, B.V., afiliasi dari PepsiCo Inc.
Grup CBP memproduksi berbagai makanan ringan termasuk keripik, extruded snacks dan kerupuk
yang terbuat dari kentang, singkong, tempe, beras, jagung, dan tepung terigu/tepung tapioka. Di
samping itu, Grup CBP juga memproduksi bermacam-macam biskuit dan sandwich crackers.
Produk-produk makanan ringan Grup CBP dipasarkan dengan berbagai merek, seperti Qtela,
Chitato, Lays, JetZ, Cheetos, Chiki, Trenz, dan Wonderland. Grup CBP memiliki tiga fasilitas
produksi untuk makanan ringan, dan satu fasilitas produksi untuk biskuit, yang seluruhnya berlokasi
di Pulau Jawa.
Divisi Penyedap Makanan
Divisi Penyedap Makanan memproduksi berbagai macam produk penyedap makanan seperti
kecap, saus sambal, saus tomat, penyedap rasa, bumbu instan serta aneka rasa sirup. Pasar
penyedap makanan di Indonesia merupakan bagian yang penting dari pasar makanan dalam
kemasan, dengan kecap sebagai produk dengan nilai terbesar dalam kategori penyedap makanan
di Indonesia. Sambal dan kecap dipasarkan dengan merek Indofood dan Piring Lombok, bumbu
instan dipasarkan dengan merek Indofood, dan penyedap rasa dipasarkan dengan merek Indofood
Racik dan Maggi, sedangkan aneka rasa sirup dipasarkan dengan merek Indofood Freiss. Divisi Mi
Instan juga menggunakan sebagian saus sambal dan kecap yang diproduksi oleh Divisi Penyedap
Makanan.
Seluruh produk Divisi Penyedap Makanan, kecuali sirup, dipasarkan dan dijual melalui PT Nestlé
Indofood Citarasa Indonesia (“PT NICI”), perusahaan patungan antara PT ICBP dengan Nestlé S.A,
dimana PT ICBP memiliki kepemilikan saham sebesar 50,0%. Mulai tahun 2014, seluruh produk
penyedap makanan dan sirup, diluar produk dry-mix seasonings akan diproduksi di dua fasilitas
produksi milik Divisi Penyedap Makanan yang berlokasi di Pulau Jawa.
Divisi Nutrisi & Makanan Khusus
Divisi Nutrisi & Makanan Khusus memproduksi makanan dan biskuit untuk bayi dan anak-anak,
makanan ringan sereal untuk anak-anak, minuman sereal untuk orang dewasa, serta susu untuk
ibu hamil dan menyusui.
Divisi Nutrisi & Makanan Khusus terus berupaya untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah
yang dapat memenuhi standar internasional dan memberikan nutrisi yang seimbang untuk bayi,
anak-anak, orang dewasa serta ibu hamil dan menyusui dengan harga yang terjangkau. Produk
bubur sereal dan biskuit untuk bayi dan anak-anak dipasarkan dengan merek Promina dan SUN.
Produk makanan ringan sereal untuk anak-anak dipasarkan dengan merek Govit dan produk
minuman sereal untuk orang dewasa dipasarkan dengan merek Provita.
Divisi Nutrisi & Makanan Khusus memiliki satu fasilitas produksi yang berlokasi di Pulau Jawa.
Divisi Minuman
Divisi Minuman adalah divisi terbaru dalam Grup CBP. Melalui Entitas Anak PT ICBP, divisi ini
mengambil peluang memasuki pasar minuman non-alkohol yang berkembang pesat melalui
pembentukan dua perusahaan patungan dengan Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte. Ltd
(“Asahi”) pada bulan Agustus 2012, yaitu (1) PT Asahi Indofood Beverage Makmur (“PT AIBM”)
dengan kepemilikan 49% PT ICBP dan 51% Asahi yang bergerak di bidang produksi minuman nonalkohol di Indonesia dan (2) PT Indofood Asahi Sukses Beverage (“PT IASB”), dengan kepemilikan
51% PT ICBP dan 49% Asahi yang bergerak di bidang pemasaran minuman non-alkohol di
Indonesia.
Untuk mempercepat perkembangan perusahaan patungan sekaligus lebih melengkapi portofolio
produk di pasar minuman non-alkohol yang sedang berkembang pesat di Indonesia, maka pada
bulan September 2013, PT AIBM dan PT IASB mengakuisisi PT Prima Cahaya Indobeverages
("PT PCIB") yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pepsi-Cola Indobeverages. PT PCIB kini menjadi
perusahaan asosiasi PT ICBP, dengan kepemilikan saham oleh PT AIBM dan PT IASB masingmasing sebesar 99,99% dan 0,01%. Dengan demikian, merek-merek PepsiCo termasuk merek
minuman berkarbonasi Pepsi, 7Up, Mirinda, dan Tropicana Twister, melalui exclusive bottling
agreement dan merek PT IASB yaitu Fruitamin (minuman jus buah) dan Tekita (minuman teh dalam
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Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Grup Indofood yang angka-angkanya
diambil dari dan dihitung berdasarkan: (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Indofood pada
tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, yang menyajikan kembali
informasi komparatif sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali, dan (ii) laporan
keuangan konsolidasian Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah disajikan kembali sehubungan dengan
kombinasi bisnis entitas sepengendali yang tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.
Laporan keuangan konsolidasian Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan
2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja,
akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini
tanpa modifikasian dengan paragraf Penekanan suatu hal tentang penyajian kembali laporan
keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2011/31
Desember 2010 sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali; dan paragraf Hal
lain tentang penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran
umum obligasi Perseroan.
Laporan keuangan konsolidasian Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali sehubungan
dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman
& Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI
(penanggung jawab Drs. Hari Purwantono) dengan opini tanpa modifikasian.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam miliaran Rupiah)
Pada tanggal 31 Desember
2012*
2011*
2010*
2009*

Uraian

2013
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas
13.666,2
Deposito berjangka
3.398,3
Investasi jangka pendek
692,8
Piutang
Usaha
Pihak ketiga - neto
4.053,3
Pihak berelasi
375,7
Bukan Usaha
Pihak ketiga
322,1
Pihak berelasi
208,3
Persediaan - neto
8.160,5
Uang muka dan jaminan
884,4
Pajak dibayar di muka
203,6
Beban tanaman ditangguhkan
143,9
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya
355,4
Total Aset lancar
32.464,5
Aset Tidak Lancar
Tagihan pajak penghasilan
565,2
Piutang plasma - neto
632,6
Aset pajak tangguhan - neto
1.249,4
Penyertaan jangka panjang
1.573,1
Tanaman perkebunan
Tanaman menghasilkan neto
4.742,8
Tanaman belum menghasilkan
2.847,5
Hutan tanaman industri - neto
269,0
Aset tetap - neto
23.027,9
Biaya ditangguhkan - neto
529,9
Goodwill - neto
3.970,4
Aset tak berwujud - neto
1.931,9
Biaya dibayar dimuka jangka panjang
1.280,3
Uang muka setoran modal pada entitas asosiasi
259,7
Aset tidak lancar lainnya
2.748,6
Total Aset tidak lancar
45.628,3
TOTAL ASET
78.092,8
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek dan cerukan
4.625,6
Utang trust receipts
4.103,6
Utang Usaha
Pihak ketiga
3.400,7
Pihak berelasi
277,1
Utang lain-lain - Pihak ketiga
1.172,8
Biaya akrual
1.513,2
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
770,2
Utang pajak
305,5
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu
satu tahun
Utang bank
954,9
Utang obligasi
2.336,6
Utang pembelian aset tetap
11,1
Utang sewa pembiayaan
Total Liabilitas jangka pendek
19.471,3
Liabilitas Jangka Panjang
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank
13.294,6
Utang obligasi dan Sukuk ijarah
1.993,2
Utang pembelian asset tetap
36,5
Utang sewa pembiayaan
Total utang jangka panjang
15.324,3
Liabilitas pajak tangguhan - neto
1.278,4
Uang muka setoran modal dari kepentingan nonpengendali
213,2
Utang kepada pihak-pihak berelasi
515,4
Liabilitas imbalan kerja karyawan
2.730,0
Liabilitas estimasi atas biaya pembongkaran aset tetap
50,9
Utang lain-lain jangka panjang
136,2
Total Liabilitas jangka panjang
20.248,4
TOTAL LIABILITAS
39.719,7
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham
878,0
Tambahan modal disetor
522,3
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia
554,0
untuk dijual
Selisih atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak
6.579,2
transaksi dengan kepentingan nonpengendali
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
1.505,8
Modal proforma
Saldo laba
Cadangan Umum
85,0
Belum ditentukan penggunaannya
13.524,3
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
23.648,6
entitas induk
Kepentingan nonpengendali
14.724,5
TOTAL EKUITAS
38.373,1
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
78.092,8
* Disajikan kembali
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Keterangan

13.345,9
552,7

13.055,2
574,8

10.445,8
461,7

4.486,0
331,3

2.696,9
339,9

2.652,7
342,8

2.281,0
167,7

1.883,0
146,9

385,2
219,4
7.786,2
393,2
176,6
122,1
217,9
26.236,0

393,6
364,9
6.547,2
305,8
120,0
148,9
102,7
24.608,6

158,9
139,6
5.652,7
324,6
76,2
179,6
127,3
20.015,1

229,6
114,1
5.129,0
254,1
255,3
112,6
110,0
13.051,9

518,2
542,6
904,8
295,6

480,7
546,5
669,8
86,2

600,9
600,7
494,2
24,5

654,8
498,1
350,2
31,6

4.933,2
1.988,7
15.805,2
433,5
3.878,7
2.065,2
456,7
1.331,0
33.153,4
59.389,4

4.510,7
1.881,2
12.941,6
696,8
3.878,7
2.198,4
70,6
1.146,2
29.107,4
53.716,0

4.000,3
1.915,4
11.754,9
627,8
3.878,7
2.331,7
28,3
1.105,8
27.363,2
47.378,3

3.692,0
2.027,0
10.810,1
494,3
4.387,8
2.464,9
2.046,8
27.457,6
40.509,5

2.613,8
3.856,1

2.842,9
2.160,6

2.360,5
1.760,8

5.017,6
363,8

2.288,7
211,1
1.143,6
1.252,8
621,3
317,9

1.684,3
242,9
774,2
1.023,1
516,0
418,0

1.619,5
204,5
649,2
1.147,5
543,8
466,9

1.604,0
195,9
791,7
1.336,4
629,9

491,6
8,3
12.805,2

1.039,2
1.962,6
6,3
0,1
12.670,2

947,9
2,8
1,0
9.704,4

1.331,7
4,1
5,2
11.280,3

3.992,6
4.323,4
37,8
8.353,8
1.362,4
342,7
2.293,0
92,1
12.444,0
25.249,2

3.313,3
2.327,7
33,6
5.674,6
1.470,7
298,6
1.925,0
75,7
9.444,6
22.114,8

4.960,1
4.283,0
9,8
0,1
9.253,0
1.573,1
260,2
1.607,3
131,5
12.825,1
22.529,5

6.242,9
4.313,9
10,4
1,0
10.568,2
1.764,6
1.261,1
145,6
13.739,5
25.019,8

878,0
522,3

878,0
522,3

878,0
522,3

881,5
522,3

464,7

487,3

371,4

250,1

6.524,6

6.520,5

5.945,6

1.507,6

74,3
(2,4)

(31,5)
(9,0)

(43,6)
(4,0)

5,9
-

80,0
12.664,8

75,0
10.945,2

70,0
9.040,9

65,0
6.916,6

21.206,3

19.387,8

16.780,6

10.149,0

12.933,9
34.140,2
59.389,4

12.213,4
31.601,2
53.716,0

8.068,2
24.848,8
47.378,3

5.340,7
15.489,7
40.509,5

(dalam miliaran Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2013
2012*
2011*
2010*
2009*
57.732,0
50.201,5
45.768,1
39.060,5
38.057,7
43.402,1
36.610,2
33.104,0
26.492,2
27.531,0
14.329,9
13.591,3
12.664,1
12.568,3
10.526,7
7.611,9
6.713,5
5.816,7
6.258,6
5.906,0
6.718,0
6.877,8
6.847,4
6.309,7
4.620,8
2.166,8
527,9
498,7
863,6
562,2
115,8
(32,9)
(1,4)
(10,5)
3,4
1.252,1
1.531,0
1.460,6
1.498,4
1.207,2
1,7
(6,6)
5,0
(2,4)
2,1
3.416,6
4.779,4
4.891,7
3.934,8
2.856,8

Penjualan neto
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Beban usaha dan beban (pendapatan) usaha lainnya
Laba usaha
Beban (pendapatan) keuangan
Beban atas laba (rugi) neto Entitas Asosiasi
Beban pajak penghasilan - neto
Penyesuaian proforma
Laba tahun berjalan
Total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
- Pemilik entitas induk
2.503,8
3.261,2
3.077,2
- Kepentingan nonpengendali
912,8
1.518,2
1.814,5
EBITDA**
8.795,8
8.567,8
8.360,0
* Disajikan kembali
** EBITDA diperhitungkan sebagai laba usaha ditambah beban penyusutan dan amortisasi.
Rasio-Rasio Usaha dan Keuangan
Keterangan
Rasio Pertumbuhan (dalam %)
Penjualan neto
Laba bruto
Laba usaha
Laba tahun berjalan
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali
Total aset
Total liabilitas
Total ekuitas
Rasio Usaha (dalam %, kecuali dinyatakan lain)
Laba bruto / Penjualan neto
Laba usaha / Penjualan neto
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk /
Penjualan neto
Laba usaha / Total ekuitas **
Laba tahun berjalan / Total ekuitas **
Laba usaha / Total aset ***
Laba tahun berjalan / Total aset ***
Inventory turnover (x)
Inventory days (hari)
Receivable turnover (x)
Receivable days (hari)
Rasio Keuangan (x)
Aset lancar / Liabilitas jangka jendek
Acid test ratio
Total liabilitas / Total ekuitas
Total liabilitas / Total aset
Arus kas operasi / Total laba tahun berjalan
EBITDA / Beban bunga
* Disajikan kembali
** Total ekuitas dihitung berdasarkan rata-rata saldo awal dan akhir tahun
*** Total aset dihitung berdasarkan rata-rata saldo awal dan akhir tahun

2013

2.952,9
981,9
7.973,0

2.075,9
780,9
6.249,7

31 Desember
2012* 2011* 2010*

2009*

15,0
5,4
(2,3)
(28,5)
(23,2)
(39,9)
31,5
57,3
12,4

9,7
7,3
0,4
(2,3)
6,0
(16,4)
10,6
14,2
8,0

17,2
0,8
8,5
24,3
4,2
84,9
13,4
(1,8)
27,2

2,6
19,4
36,6
37,7
42,2
25,7
17,0
(10,0)
60,4

(3,2)
16,3
6,1
56,5
99,1
(0,2)
2,1
(5,7)
17,8

24,8
11,6

27,1
13,7

27,7
15,0

32,2
16,2

27,7
12,1

4,3

6,5

6,7

7,6

5,5

18,5
9,4
9,8
5,0
5,4
66
15,5
23

20,9
14,5
12,2
8,5
5,1
70
16,6
22

24,3
17,3
13,5
9,7
5,4
66
16,9
21

31,3
19,5
14,4
9,0
4,9
73
17,7
20

32,3
19,9
11,5
7,1
4,9
73
17,8
20

1,7
1,2
1,0
0,5
2,0
7,9

2,0
1,4
0,7
0,4
1,6
9,2

1,9
1,4
0,7
0,4
1,0
9,5

2,1
1,5
0,9
0,5
1,8
6,8

1,2
0,7
1,6
0,6
0,9
4,1

EKUITAS
Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Grup Indofood yang angka-angkanya diambil dari
laporan keuangan konsolidasian Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011,
dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2013, 2012 dan 2011, yang menyajikan kembali informasi komparatif sehubungan dengan
kombinasi bisnis entitas sepengendali.
Laporan keuangan konsolidasian Grup Indofood pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan
2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja,
akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan
opini tanpa modifikasian dengan paragraf Penekanan suatu hal tentang penyajian kembali laporan
keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2011/31
Desember 2010 sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali; dan paragraf Hal
lain tentang penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran
umum obligasi Perseroan.
Keterangan
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp100 (angka penuh) per saham
Modal dasar - 30.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.780.426.500 saham
Tambahan modal disetor
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual
Selisih atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi
dengan kepentingan nonpengendali
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Modal proforma
Saldo laba:
Cadangan umum
Belum ditentukan penggunaannya
Sub-total
Kepentingan nonpengendali
Total Ekuitas
* Disajikan kembali

2013

(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember
2012*
2011*

878,0
522,3
554,0

878,0
522,3
464,7

878,0
522,3
487,3

6.579,2
1.505,8
-

6.524,6
74,3
(2,4)

6.520,5
(31,5)
(9,0)

85,0
13.524,3
23.648,6
14.724,5
38.373,1

80,0
12.664,8
21.206,3
12.933,9
34.140,2

75,0
10.945,2
19.387,8
12.213,4
31.601,2

PERPAJAKAN
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA
SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN,
PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI
YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Wali Amanat
: PT Bank Mega Tbk
Notaris
: Kantor Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn.
Akuntan Publik
: KAP Purwantono, Suherman & Surja
Konsultan Hukum
: Melli Darsa & Co.
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan
Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan pemesanan
pembelian Obligasi adalah:
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka
bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka
berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi
setempat.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari Penjamin
Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Bab XXI Prospektus
mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan
Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi

Obligasi yang dibuat dalam lima rangkap (asli atau copy). Pemesanan Pembelian Obligasi yang
dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
4.	Masa Penawaran Obligasi / Periode Pemesanan Obligasi
Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 09 Juni 2014 pukul 09.00 WIB dan ditutup
pada tanggal 10 Juni 2014 pukul 16.00 WIB.
5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan harus mengajukan FPPO pada Masa Penawaran Obligasi, kepada Penjamin Emisi
Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat pada Bab XXI Prospektus mengenai Penyebarluasan
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada tempat dimana pemesan
memperoleh Prospektus dan FPPO.
6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan
menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai
tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian
Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
7. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan,
maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing yang akan dilakukan pada Tanggal
Penjatahan yaitu tanggal 11 Juni 2014. Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan dalam
Penawaran Umum ini adalah antara lain dana pensiun, asuransi, bank, manajer investasi, dan
pihak lain yang telah mengisi FPPO pada Masa Penawaran. Hasil penjatahan akan diberitahukan
secara tertulis kepada para pemesan. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan Bapepam dan
LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum (“Peraturan
No. IX.A.7”).
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pemesan tertentu mengajukan
pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu FPPO, baik secara langsung maupun tidak langsung,
maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas, hanya
dapat mengikutsertakan satu FPPO yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Perseroan akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat lima
Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan
Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004
tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya Masa Penawaran.
8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi tersebut, pemesan harus segera
melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau dengan cek
yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi. Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet
giro, maka dana yang bersangkutan harus sudah diterima (good fund) selambat-lambatnya tanggal
12 Juni 2014 pukul 11.00 WIB. Penyetoran dapat dilakukan langsung ke dalam rekening Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi di:
Bank Internasional Indonesia Syariah
Bank Central Asia
Cabang : Jakarta Thamrin
Cabang : Korporasi Menara BCA
No. Rekening 2703000069
No. Rekening : 2050030116
Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas
Atas Nama : PT BCA Sekuritas
Bank Internasional Indonesia
Bank Permata
Cabang : Jakarta Thamrin
Cabang : Sudirman Jakarta
No. Rekening : 2003558447
No. Rekening : 0701392302
Atas Nama : PT DBS Vickers Securities
Atas Nama : PT Indo Premier Securites
Indonesia
Bank Central Asia
Cabang : KH. Mas Mansyur
No. Rekening : 1793030308
Atas Nama : PT Trimegah Securities Tbk
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan
akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
9.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 13 Juni 2014 Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo
Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan
Obligasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam
Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi.
10.Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada
KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi
tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya
Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis
tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening
Efek.
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek
di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang
berhak atas pembayaran bunga, pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO
serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh
KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan
Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian
Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan
Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada
Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening
yang memiliki Obligasi pada empat Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan
asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah
Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada tiga Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPO.
Tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO
yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh
persetujuan dari Wali Amanat, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan
sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek.
g. Pemesan yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
11. Pembatalan Penawaran Umum
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan atau Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan
Penawaran Umum ini bilamana terjadi hal-hal yang disebut di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dalam hal antara lain sebagai berikut:
a. pernyataan Efektif tidak diperoleh sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
b. pencatatan Obligasi ditolak oleh BEI; atau
c. seluruh Obligasi telah habis terjual dan dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima Perseroan.
Apabila dalam jangka waktu (A) sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif terjadi Force
Majeure, maka Emiten atau Penjamin Emisi Obligasi berhak untuk mengakhiri Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi ini; (B) sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai dengan
berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk jangka waktu
paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif atau membatalkan Penawaran
Umum sebagaimana dimaksud ketentuan angka 6 butir a Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:
(i) terjadi sesuatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a) indeks harga saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari
Bursa berturut-turut;
b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara
signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan atau
c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan formulir lampiran 11 pada Peraturan No. IX.A.2;
(ii) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sabagai berikut:
a) Mengumumkan penundaan Masa penawaran atau pembatalan Penawaran Umum
paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan
tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga
mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum
tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas;
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas kepada
OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum yang
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi telah dibayar dan uang telah diterima oleh
Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada
pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan
tersebut;
Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Masa Penawaran sebagaimana dimaksud di atas,
dan akan memulai kembali Masa Penawaran berlaku ketentuan sebagai berikut:
(i) dalam hal penundaan Masa Penawaran disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud
dalam butir (i) huruf a di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran
paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di BEI mengalami
peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham
gabungan yang menjadi dasar penundaan;
(ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di BEI mengalami penurunan kembali
sebagaimana dimaksud dalam butir (i) huruf a di atas, maka Perseroan dapat melakukan
kembali penundaan Masa Penawaran;
(iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan
informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah
penundaan Masa Penawaran (jika ada) dan mengumumkannya paling sedikit dalam satu
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran. Disamping kewajiban
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media masa
lainnya; dan
(iv)wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah
pengumuman dimaksud.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri pada setiap waktu sebelum Pernyataan
Pendaftaran menjadi efektif, dengan cara:
(i) memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan apabila Perseroan melanggar
atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perseroan tidak melakukan upaya-upaya yang
diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran atau kelalaian itu dalam jangka waktu 10
(sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran
atau kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.
(ii) memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi apabila Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi melanggar atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana
Emisi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran
atau kelalaian itu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya
pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran atau kelalaian yang dikeluarkan oleh
Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
(iii) memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
oleh Perseroan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
apabila Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan melanggar atau lalai untuk memenuhi
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tersebut tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan
untuk memperbaiki pelanggaran atau kelalaian itu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari
Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran atau kelalaian
yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Emisi Obligasi tersebut melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi.
Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai pasal 16 Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi dan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang
pembayaran tersebut wajib dikembalikan kepada para Pemesan Obligasi melalui Rekening Efek
masing-masing Pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja terhitung sejak pembatalan
atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pengembalian
tersebut menjadi tanggungan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya
keterlambatan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang
menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para Pemesan untuk
tiap hari keterlambatan denda sebesar tingkat suku Bunga Obligasi. Perseroan tidak bertanggung
jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Obligasi dari segala tuntutan dan atau gugatan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya
kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Obligasi.
Jika setelah Tanggal Pembayaran sampai dengan Tanggal Pencatatan terjadi pengakhiran
Perjanjian, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan
sejauh uang pembayaran telah diterima oleh Perseroan, dengan ketentuan Perseroan wajib
mengembalikan kepada para Pemesan Obligasi melalui Rekening Efek masing-masing pemesan
Obligasi paling lambat dua Hari Kerja terhitung sejak pengakhiran Perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16.7 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Jika terjadi keterlambatan,
maka Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada
para Pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar tingkat suku Bunga Obligasi. Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan dengan ini
dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya
kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
12.	Lain-Lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak
pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang berlaku.
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c. Grup Agribisnis
Grup Agribisnis merupakan salah satu kelompok agribisnis yang terdiversifikasi dan terintegrasi
secara vertikal terbesar di Indonesia serta salah satu produsen minyak goreng, margarin dan
shortening bermerek terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Grup Agribisnis meliputi
kegiatan penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih, perkebunan dan pengolahan kelapa
sawit serta produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin dan shortening bermerek. Grup
Agribisnis juga mencakup kegiatan perkebunan dan pengolahan tebu, karet dan tanaman lainnya.
Kegiatan usaha Grup Agribisnis terdiri dari dua divisi yaitu Divisi Perkebunan dan Divisi Minyak
& Lemak Nabati.
Divisi Perkebunan
Divisi Perkebunan terutama mengelola perkebunan kelapa sawit. Di samping itu, kegiatan usaha
divisi ini juga meliputi perkebunan karet, tebu, kakao dan teh. Pada tanggal 31 Desember 2013,
Divisi Perkebunan memiliki sekitar 277 ribu hektar lahan yang telah ditanami, terdiri dari sekitar 240
ribu hektar kelapa sawit, 22 ribu hektar karet, 12 ribu hektar tebu, dan sisanya sekitar 3 ribu hektar
telah ditanami oleh tanaman lainnya antara lain kakao dan teh. Divisi ini juga mengelola sekitar
90 ribu hektar perkebunan plasma kelapa sawit dan karet. Di samping itu, Divisi Perkebunan juga
memiliki kapabilitas untuk memproduksi sekitar 33 juta benih kelapa sawit unggulan.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Divisi Perkebunan mengoperasikan 21 (dua puluh
satu) pabrik pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Pulau Sumatra dan Kalimantan dengan
total kapasitas pengolahan sekitar 5,2 juta ton tandan buah segar (“TBS”) kelapa sawit per tahun.
Divisi Perkebunan juga mengelola empat pabrik karet yang memiliki empat lini produksi karet
remah dengan total kapasitas sekitar 43 ribu ton karet kering per tahun dan tiga lini produksi karet
lembaran dengan total kapasitas sekitar 11 ribu ton karet kering per tahun, serta dua pabrik gula
dengan total kapasitas sekitar 2,2 juta ton tebu per tahun. Selain itu, divisi ini juga mengoperasikan
satu pabrik kakao dan satu pabrik teh.
Divisi Minyak & Lemak Nabati
Divisi Minyak & Lemak Nabati merupakan salah satu pemain utama dan pemimpin pasar dalam
industri minyak dan lemak nabati bermerek di Indonesia. Divisi ini memproduksi berbagai produk
minyak goreng, margarin dan shortening baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Produkproduk tersebut dipasarkan dengan merek-merek terkemuka antara lain Bimoli, Bimoli Spesial,
Delima dan Happy untuk minyak goreng serta Palmia, Simas, Amanda, Malinda dan Delima untuk
margarin dan shortening. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, produk-produk tersebut
juga diekspor ke RRT, Nigeria, Timor Leste, Angola, Filipina, Srilanka, Papua Nugini dan negara
lainnya.
Di samping itu, divisi ini juga memproses kopra menjadi minyak kelapa (CNO) dan produk
turunannya, yang hampir seluruhnya diekspor ke berbagai negara di Eropa, Amerika dan Asia.
Divisi Minyak & Lemak Nabati memiliki lima pabrik dengan total kapasitas penyulingan sebesar
1,4 juta ton CPO per tahun yang berlokasi di Pulau Jawa, Sumatra dan Sulawesi.
d. Grup Distribusi
Saat ini, Grup Distribusi merupakan salah satu perusahaan distribusi yang memiliki jaringan paling
ekstensif di Indonesia dengan lebih dari 1.100 stock point yang melayani sekitar 370.000 outlet ritel
teregistrasi. Grup ini mendistribusikan sebagian besar produk konsumen bermerek Grup Indofood
dan berbagai produk pihak ketiga.
e. Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran
Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran merupakan grup terbaru dalam Grup Indofood. Perseroan
memulai proses akuisisi Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran pada bulan Februari 2013 dengan
membeli seluruh saham baru yang diterbitkan oleh CMFC Ltd sehingga Perseroan mempunyai
kepemilikan 14,95% atas CMFC Ltd. Selanjutnya Perseroan meningkatkan kepemilikan di CMFC
Ltd melalui pembelian saham di pasar modal dan proses General Offer. Pada akhir Desember
2013, Perseroan memiliki saham CMFC Ltd sebanyak 82,88%.
CMFC Ltd merupakan perusahaan pengolahan sayur terintegrasi di RRT, yang sahamnya tercatat
di Bursa Efek Singapura sejak tahun 2010. Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran memiliki tiga
segmen usaha, yaitu budi daya sayuran, pengolahan sayuran, dan produk bermerek.
Berbekal pengalaman selama beberapa dekade, Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran telah
mengembangkan sistem operasi berdasarkan permintaan yang terintegrasi (integrated demanddriven operation system) dengan menggunakan beraneka ragam metode budi daya dan
pengolahan. Grup ini mengelola dan merencanakan jadwal penanaman dan pengolahan sayuran
berdasarkan order yang diterima dari pelanggan global yang saat ini mencakup lebih dari 32 negara
di seluruh dunia.
Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran memiliki lokasi penanaman yang strategis dan tersebar di
tujuh provinsi di RRT, dua lokasi diantaranya memiliki fasilitas industrialized farming di dua lokasi
di RRT.
Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran memiliki fasilitas pengolahan yang modern di Kota Putian,
Provinsi Fujian yang menerapkan berbagai metode pengolahan seperti pengeringan dengan
menggunakan udara (“air-drying”), pengepakan segar (“fresh packing”), pengeringan beku (“freezedrying”), dan pengasinan (“brining”) sehingga Grup ini dapat menawarkan lebih dari 100 jenis
sayuran olahan untuk pelanggannya.
Untuk segmen usaha produk bermerek, Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran memproduksi
produk minuman, individual quick frozen, makanan instan, dan makanan sehat. Kategori terbesar
untuk segmen ini adalah minuman berbahan baku Loquat.
3. Pemasaran
Merek Dagang
Saat ini Grup Indofood memiliki merek dagang yang sudah didaftarkan pada instansi yang
berwenang yang sudah dikenal secara luas.
Strategi Pemasaran
Guna mempertahankan posisinya sebagai produsen makanan olahan terkemuka di Indonesia,
manajemen menetapkan strategi antara lain sebagai berikut:
a. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk
b. Meningkatkan investasi dan kemampuan dalam bidang riset dan pengembangan
c. Memperkokoh brand equity
d. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan
e. Meningkatkan ketersediaan produk dan menyempurnakan product visibility
Penjualan dan Jaringan Distribusi
Grup Indofood memasarkan dan menjual produk konsumen bermerek melalui berbagai jaringan
distribusi Grup Distribusi dan distributor pihak ketiga.
4.	Lingkungan Usaha
Industri dan Persaingan
a. Grup CBP
Industri makanan dalam kemasan di Indonesia terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir
didorong oleh meningkatnya kondisi makro ekonomi secara umum, urbanisasi dan investasi
oleh para pemain di industri makanan dalam kemasan, serta pertumbuhan outlet ritel modern.
Kenaikan pendapatan per kapita telah mendorong naiknya daya beli konsumen, perubahan selera
konsumen yang cenderung menyukai makanan barat, serta perubahan perilaku konsumen dimana
mereka beralih ke produk-produk makanan dalam kemasan yang dinilai lebih praktis dan higienis.
Kecenderungan perubahan perilaku tersebut semakin meningkat seiring dengan kenaikan tingkat
urbanisasi dan jumlah wanita yang bekerja. Pada saat yang sama para produsen juga meningkatkan
anggaran untuk periklanan dan promosinya serta meluncurkan berbagai produk baru, sementara
peritel modern terus menambah jumlah outletnya secara pesat di seluruh Indonesia.
Dengan meningkatnya potensi pasar, kondisi persaingan juga semakin ketat baik dari produsen
dalam negeri maupun produk-produk impor. Produk-produk Grup CBP pada umumnya menghadapi
persaingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari produk-produk makanan alternatif
dan tradisional. Pada umumnya, produk-produk Grup CBP bersaing dalam hal kualitas, rasa,
merek, inovasi produk, dan harga. Dalam menghadapi persaingan, Grup CBP antara lain
senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas produknya, melaksanakan berbagai inisiatif
pemasaran yang efektif dan sesuai dengan masing-masing target pasar, meluncurkan berbagai
produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, menerapkan program-program
efisiensi biaya guna meningkatkan daya saingnya.
b. Grup Bogasari
Industri tepung terigu terus mengalami pertumbuhan, didukung oleh berkembangnya industri
berbagai produk makanan berbasis tepung terigu seperti mi, roti dan biskuit, serta menguatnya daya
beli masyarakat seiring dengan membaiknya kondisi makro ekonomi secara keseluruhan. Pada
tahun 2013, persaingan dari tepung impor berkurang dikarenakan adanya tarif impor tambahan
yang dikenakan terhadap negara tertentu. Kondisi ini menguntungkan pemain lokal termasuk Grup
Bogasari. Namun demikian, industri tepung terigu domestik terus menghadapi berbagai tantangan
antara lain dari pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah. Pada tahun 2013, meskipun harga ratarata gandum secara umum lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya; namun nilai
mata uang Rupiah terdepresiasi pada tahun 2013 sehingga menyebabkan harga rata-rata gandum
meningkat.
Kondisi persaingan di industri tepung terigu juga semakin meningkat dengan terus masuknya
pemain-pemain baru karena potensi pasar yang menarik. Konsumsi per kapita tepung terigu di
Indonesia saat ini hanya sekitar 20 kg, jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi per
kapita negara-negara tetangga. Pada tahun 2006 hanya ada empat pemain, di akhir tahun 2013
jumlah pemain menjadi 23 (dua puluh tiga). Disamping itu, para pemain yang sudah ada juga
meningkatkan kapasitasnya seiring dengan antisipasi pertumbuhan industri tepung terigu. Ke
depannya kompetisi diperkirakan akan menjadi semakin ketat karena menjelang akhir tahun 2013,
Pemerintah telah mencabut kebijakan penerapan tarif impor tambahan untuk tepung impor.
c. Grup Agribisnis
Divisi Perkebunan
Tingkat permintaan dunia atas minyak kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun mencapai
57,0 juta ton di tahun 2013 (Oil World) yang didorong oleh meningkatnya permintaan pangan
seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pendapatan dan urbanisasi pada negaranegara berkembang. India, Indonesia, RRT dan Uni Eropa merupakan konsumen minyak kelapa
sawit terbesar di dunia, yaitu sekitar 50,9% dari konsumsi minyak kelapa sawit dunia.
Seiring dengan kenaikan tingkat permintaan, produksi CPO juga terus mengalami peningkatan
mencapai 56,1 juta ton di tahun 2013 (Oil World). Negara produsen minyak kelapa sawit terbesar
adalah Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 84,7%
terhadap produksi minyak kelapa sawit dunia. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit
terbesar di dunia sejak tahun 2006, menggeser posisi Malaysia dikarenakan kelangkaan lahan
dan penurunan produktivitas kelapa sawit di Malaysia. Pasar untuk produk-produk Grup Agribisnis
memiliki banyak pemain terutama yang berasal dari Indonesia dan Malaysia.
Divisi Minyak & Lemak Nabati
Industri minyak dan lemak nabati di Indonesia antara lain mencakup produk minyak kelapa sawit,
minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak zaitun, mentega, dan margarin.
Minyak nabati secara khusus dianggap sebagai produk pangan yang penting di Indonesia karena
banyak digunakan sebagai minyak goreng dan bahan dalam mempersiapkan makanan. Sebagian
besar minyak goreng yang dijual di Indonesia tidak bermerek dan umumnya dijual di pasar-pasar
dan toko tradisional, yang terutama melayani masyarakat segmen bawah.
Pada saat ini, industri minyak dan lemak nabati berbasis kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh
beberapa pemain domestik dan multinasional.
Gejolak harga CPO dan berbagai kebijakan pemerintah di industri minyak goreng dalam beberapa
tahun terakhir memperketat kompetisi antara minyak goreng bermerek dan minyak goreng curah,
dimana apabila perbedaan harga mengecil antara minyak goreng bermerek dan minyak goreng
curah, konsumen cenderung beralih ke minyak goreng bermerek dan sebaliknya. Di samping itu,
kompetisi diantara pemain minyak goreng bermerek juga tetap ketat karena para pemain tersebut
menetapkan harga yang kompetitif.
d. Grup Distribusi
Saat ini Grup Distribusi merupakan salah satu distributor dengan jaringan distribusi terluas di
Indonesia. Melalui stock point, jaringan distribusi di tingkat kecamatan, jangkauan distribusi
berhasil diperluas dengan tingkat penetrasi yang lebih dalam di seluruh pelosok Indonesia. Hingga
saat Prospektus ringkas diterbitkan, Grup Distribusi telah melayani lebih dari 370.000 outlet ritel
teregistrasi.
e. Grup Budi Daya & Pengolahan Sayuran
Menurut data yang diperoleh dari FAO, Kementerian Pertanian RRT, Departemen Bea dan Cukai
RRT, serta Frost & Sullivan, RRT merupakan negara produsen sayuran terbesar di dunia. Produksi
sayuran dari RRT memberikan kontribusi sekitar 56,0% terhadap total produksi sayuran dunia.
Permintaan akan produk sayuran untuk pasar domestik RRT, dalam juta ton diperkirakan akan
terus bertumbuh sekitar 4,1% (CAGR 12E-16E). Sedangkan untuk permintaan untuk pasar ekspor,
dalam USD juta, diperkirakan akan tumbuh sekitar 15,4% (CAGR 12E-16E). Industri sayuran di
RRT dapat terus bertumbuh karena adanya dukungan dari pemerintah RRT untuk large-scale
farming, pertumbuhan populasi penduduk RRT yang stabil, kemampuan untuk produksi dengan
biaya rendah, kemampuan untuk memberikan respon yang cepat atas perubahan di pasar serta
meningkatnya kesadaran untuk mengkonsumsi makanan sehat.
Pada saat ini CMFC Ltd telah memiliki posisi yang baik sebagai penyedia produk sayuran segar
maupun sayuran olahan untuk pasar domestik maupun ekspor.
5. Prospek Usaha
Dalam beberapa tahun terakhir ini perekonomian di Indonesia terus mengalami peningkatan
meskipun telah terjadi krisis keuangan global. Peningkatan tersebut tercermin dalam meningkatnya
nilai PDB nominal maupun riil yang bertumbuh secara rata-rata sebesar 12,9% dan 5,9% per
tahun dalam lima tahun terakhir ini (sumber: BPS, 2009-2013). Pertumbuhan PDB tersebut
dalam beberapa tahun terakhir terutama didukung oleh meningkatnya belanja konsumen dalam
negeri dan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, pertumbuhan ini diperkirakan akan terus
berlanjut.
Pendapatan per kapita juga terus meningkat, mencapai angka USD3.500 pada tahun 2013 yang
merupakan pencapaian penting bagi sebuah perekonomian. Di tahun 2014 pendapatan per
kapita diperkirakan akan mencapai USD4.100 (sumber: IMF). Naiknya pendapatan per kapita
akan meningkatkan jumlah populasi segmen menengah serta makin seimbangnya distribusi
pendapatan. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan pengeluaran konsumsi rumah
tangga, yang dapat menguntungkan sektor makanan dalam kemasan karena lebih dari 50,0%
pengeluaran konsumsi untuk belanja pangan (sumber: BPS).
Seiring dengan peningkatan kondisi makro ekonomi dalam negeri, dan didukung oleh populasi yang
besar yaitu lebih dari 240 juta orang dengan struktur demografi yang menunjang dimana sekitar
separuhnya berumur di bawah 25 tahun (sumber: BPS), perubahan gaya hidup, peningkatan
urbanisasi dan jumlah outlet ritel modern, serta berbagai inovasi produk, industri makanan dalam
kemasan diperkirakan akan terus bertumbuh. Pertumbuhan industri makanan dalam kemasan
diharapkan juga akan meningkatkan peluang bagi usaha Grup Indofood, khususnya Grup CBP.
Kondisi perekonomian kondusif diiringi dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai
menyukai makanan barat didorong oleh meningkatnya popularitas waralaba makanan cepat saji
dari mancanegara akan terus meningkatkan permintaan atas makanan berbasis tepung terigu
seperti roti, pasta dan makanan lainnya. Oleh karenanya industri tepung terigu diperkirakan akan
terus bertumbuh kedepannya dan akan meningkatkan peluang bagi pertumbuhan Grup Bogasari.
Untuk Grup Agribisnis, pertumbuhan konsumsi minyak kelapa sawit dan produk turunannya
diperkirakan akan terus meningkat di masa yang akan datang seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk dunia dan pendapatan per kapita. Pasar negara berkembang seperti RRT, Indonesia dan
India diyakini akan terus menjadi pendorong terhadap peningkatan konsumsi minyak dan lemak
nabati. Sebagai minyak nabati yang paling banyak digunakan, minyak kelapa sawit paling banyak
dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan minyak dan lemak nabati selama satu dekade terakhir.
Di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan mandat untuk meningkatkan kadar campuran
biodiesel pada bahan bakar minyak dari 7,5% menjadi 10,0%, efektif per Januari 2014. Kebijakan
ini dapat meningkatkan permintaan domestik atas minyak kelapa sawit secara signifikan. Selain
itu, dengan pertumbuhan pasar ritel untuk minyak goreng dan populasi penduduk yang sangat
besar, Indonesia diperkirakan dapat menggantikan posisi India sebagai konsumen minyak kelapa
sawit terbesar di dunia.
Perubahan iklim yang tidak menentu juga dapat berdampak pada tingkat produksi minyak dan
lemak nabati secara keseluruhan, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi harga minyak kelapa
sawit yang saat ini diperdagangkan dengan harga paling kompetitif dibandingkan dengan minyak
nabati lainnya.
Pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan dengan berbagai potensinya, telah
menciptakan situasi yang penuh peluang dan tantangan. Di satu sisi, kondisi ini menawarkan
potensi yang luar biasa, namun di sisi lain juga membawa berbagai tantangan baru. Grup Indofood,
sebagai salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia dengan didukung oleh berbagai
keunggulan kompetitif dan kemampuan untuk menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan
pasar yang dinamis, berada pada posisi yang baik untuk mengambil peluang dari potensi
pertumbuhan ini.
6.	Strategi Usaha
a. Merevitalisasi dan memperkuat organisasi guna menyesuaikan dengan perkembangan di pasar
dan menunjang pertumbuhan perusahaan
b. Menyempurnakan model bisnis yang terintegrasi secara vertikal untuk memperkuat mata rantai
pasokan guna meningkatkan daya saing
c. Meningkatkan investasi dalam inisiatif pemasaran dan mempertajam strategi untuk memperkuat
brand equity dan citra serta meningkatkan consumer loyalty and bonding
d. Mempercepat peluncuran berbagai produk baru
e. Memperluas kategori usaha guna meningkatkan pertumbuhan
f. Optimalisasi portofolio
g. Menjaga keseimbangan antara profitabilitas dengan pangsa pasar
7. Analisis Dampak Lingkungan
Perseroan telah membuat Analisis Mengenai Dampak Atas Lingkungan, Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, serta Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
8. Tanggung Jawab Sosial
Grup Indofood terus melanjutkan komitmennya dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat
melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau
“CSR”) yang berkelanjutan, dimana hal ini selaras dengan misi Grup Indofood untuk memberikan
kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan serta meningkatkan
stakeholders’ value secara berkesinambungan.
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Indofood secara konsisten memiliki komitmen untuk
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Grup Indofood memandang bahwa tata kelola
perusahaan merupakan hal penting bagi Grup Indofood untuk meningkatkan nilai jangka panjang
bagi pemegang saham maupun untuk menjaga kepentingan seluruh stakeholders, termasuk
masyarakat umum. Guna mencapai standar tata kelola yang optimal, Perseroan memiliki Kebijakan
Tata Kelola Perusahaan (“Kebijakan GCG”) yang disusun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, anggaran dasar Perseroan serta prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan.

