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Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar perusahaan dagang dan 

penyulingan minyak kelapa sawit global telah menerapkan kebijakan pembelian 

Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, No 

Exploitation (NDPE). Pelanggaran terhadap kebijakan ini sudah berulang kali 

mengakibatkan pembekuan perusahaan perkebunan kelapa sawit dari rantai 

pasokan perusahaan-perusahaan global tersebut. Empat tahun setelah 

pembekuan dilakukan untuk pertama kalinya, data sudah tersedia mengenai 

dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kinerja perusahaan 

perkebunan yang terdampak. Laporan ini menguraikan bagaimana 15 

pembekuan yang terjadi sebagai akibat dari ketidakpatuhan pada kebijakan 

NDPE telah berdampak terhadap kinerja keuangan empat perusahaan 

perkebunan kelapa sawit, yaitu: PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT 

Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ), PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA), dan 

Indofood Agri Resources Ltd. 

 
Temuan Utama: 
 

• Sejak tahun 2017, “leakage market” atau pasar minyak kelapa sawit yang 
tidak berkelanjutan telah berkurang karena beberapa perusahaan 
penyulingan telah menerapkan kebijakan NDPE yang baru. Perusahaan-
perusahaan penyulingan tersebut telah membekukan perusahaan pemasok 
yang melanggar. Oleh karena itu, pasar penjualan semakin terbatas bagi 
pelaku usaha yang tidak patuh pada NDPE. 

• Laba bersih tahunan perusahaan perkebunan yang dibekukan telah turun 
sebesar $AS 122 juta (69 persen) sejak terjadinya pembekuan pertama pada 
tahun 2015. SSMS, ANJ, TBLA, dan Indofood Agri mengalami penurunan 
penghasilan triwulanan, laba kotor, EBITDA (pendapatan sebelum bunga, 
pajak, depresiasi, dan amortisasi), dan laba bersih sebesar $AS 8 sampai 50 
juta per perusahaan. Piutang, persediaan, dan utang neto menjadi lebih tinggi 
di laporan neraca perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan yang 
mengandalkan penjualan pihak ketiga (SSMS, ANJ) menjadi cenderung lebih 
rentan dibanding perusahaan perkebunan yang menjual hasil produksinya 
kepada pihak terkait (TBLA, Indofood Agri). 

• Total nilai ekuitas dari keempat perusahaan perkebunan tersebut menurun 
sebesar 1,1 miliar sejak tahun 2015. Jumlah ini sama dengan 42 persen dari 
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total nilai ekuitas. Secara rata-rata, kinerja perusahaan ini lebih lemah 
daripada indeks yang menjadi tolok ukur.   

• Pembekuan yang terjadi lebih terkini mengakibatkan penurunan harga 
saham yang lebih besar. Setelah pembekuan pertama pada tahun 2015, 
dampak negatif terhadap keuangan dan penurunan nilai semakin terjadi pada 
tahun-tahun berikutnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh leakage 
market yang semakin menyusut dan jumlah pembeli alternatif yang semakin 
berkurang bagi perusahaan perkebunan yang tidak patuh. Diperkirakan 
bahwa dampak negatif terhadap keuangan akan semakin meningkat sebagai 
akibat dari pembekuan yang akan terjadi di masa mendatang.  

 

Pembekuan rantai pasok sering terjadi seiring dengan penyusutan pasar untuk 

minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan 

 

Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, No exploitation (NDPE) 

telah menjadi prioritas dalam rantai pasokan minyak kelapa sawit. Sejak kebijakan tersebut diterapkan 

pertama kali pada tahun 2013, sebagian besar perusahaan dagang dan penyulingan telah memberlakukan 

kebijakan pembelian bertanggung jawab dengan mewajibkan para pemasoknya untuk tidak melakukan 

deforestasi, pembukaan lahan gambut, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia maupun hak pekerja. 

Pada tahun 2017, Chain Reaction Research (CRR) memperkirakan bahwa 74 persen kapasitas penyulingan 

Malaysia dan Indonesia berkaitan dengan kebijakan NDPE.  

26 persen sisanya merupakan “leakage market" atau pasar minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. 

Perusahaan yang tetap membeli minyak sawit mentah (CPO) tanpa syarat keberlanjutan mengontrol leakage 

market tersebut. Namun, sejak tahun 2017, beberapa pemain besar yang terlibat dalam leakage market mulai 

mengadopsi kebijakan NDPE. Di antara aktor tersebut adalah perusahaan dengan kapasitas penyulingan yang 

cukup signifikan, yaitu Intercontinental Specialty Fats (ISF), IFFCO, Pacific Inter-Link, dan Fuji Oil. Akibatnya, 

leakage market menyusut signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yang berimbas pada semakin 

terbatasnya pasar penjualan bagi pelaku usaha yang tidak patuh pada NDPE. 

Salah satu unsur penting dari sebagian besar kebijakan NDPE adalah aktivitas pelanggaran dapat 

mengakibatkan penghentian pembelian. Mekanisme pengaduan di tingkat perusahaan seringkali 

menghasilkan keputusan pembekuan setelah proses pelibatan tidak berhasil. Sejak Desember 2018, beberapa 

perusahaan telah menerapkan pendekatan "suspend then engage" atau ‘bekukan lalu libatkan’. Pada kasus 

seperti ini, perusahaan yang terbukti melakukan aktivitas deforestasi atau pengembangan perkebunan di 

lahan gambut akan langsung dibekukan, sementara proses pelibatan dilakukan dengan dasar kriteria pelibatan 

kembali yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Pembekuan rantai pasokan diberlakukan pada tingkat grup perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

pemasok yang melanggar bisa saja mengalami pemblokiran keseluruhan produknya, termasuk kelapa sawit 

dari perkebunan tanpa masalah dengan isu keberlanjutan. Pembekuan dapat berfungsi sebagai alat pencegah 

yang ekonomis terhadap praktik yang tidak lestari. Sejak perusahaan-perusadahaan pedagang besar mulai 

https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2017/11/unsustainable-palm-oil-faces-increasing-market-access-risks-final-1_updated-july-2018.pdf
http://isfsb.com/wp-content/uploads/2018/04/Sustainablility-Policy-Dec-2017.pdf
http://www.iffco.com/sustainability_goals.aspx
https://www.pilgroup.com/policy.html
https://www.fujioilholdings.com/pdf/en/csr/sustainable/160310.pdf
https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/grievance/grievance-sop/grievance-procedure_final.pdf?sfvrsn=7670cea2_2
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menyetop pemasok tidak lestari pada tahun 2015, "kejadian pembekuan” semakin sering terjadi (lihat Gambar 

1).   

Namun, dengan tetap adanya leakage market, maka keefektifan pembekuan sebagai alat pencegah 

ekonomis seringkali dipertanyakan. Apabila perusahaan pemasok yang tidak patuh menemukan pasar 

pengganti berupa "leakage refiners", yaitu perusahaan penyulingan yang tidak mengindahkan keberlanjutan, 

maka pembekuan dapat saja berfungsi untuk membersihkan rantai pasokan tertentu, namun tidak berhasil 

sebagai mekanisme yang efektif untuk perubahan perilaku.  

Pada analisis berikut ini, CRR menilai dampak finansial dari 15 kejadian pembekuan yang melibatkan empat 

perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang terdaftar di bursa efek: 

• PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) 

• PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) 

• PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) 

• Indofood Agri Resources Ltd (IFAR). 

 

 

Gambar 1: Alur waktu pembekuan yang dianalisa 

 

 

Laporan ini menganalisa dampak dari pembekuan terhadap kunci metrik keuangan dari keempat 

perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Metrik yang dimaksud mencakup penghasilan neto, laba 

kotor, EBITDA (pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi), laba bersih, piutang, kapitalisasi 

pasar, dan utang neto. Metodologi yang mendasari analisis serta ringkasan lengkap mengenai metrik-metrik 

tersebut dan relevansinya disajikan pada lampiran di bagian akhir laporan ini.   
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PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) – Pembekuan yang terjadi berulang kali 

menyebabkan kehilangan nilai ekuitas 

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) merupakan perusahaan kelapa sawit Indonesia berukuran sedang 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak bulan Desember 2013. SSMS dikendalikan melalui perusahaan 

induk, yaitu Grup Citra Borneo Indah (CBI). Melalui tujuh perusahaan perkebunan, SSMS mengerjakan 96.540 

hektar (ha) di 19 areal konsesi perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Tengah, serta sembilan pabrik 

kelapa sawit. Sebanyak 73 persen dari total areal konsesinya telah ditanami kelapa sawit.  

Pada tahun 2015, SSMS menjadi subjek laporan LSM dan pengaduan yang disampaikan kepada Roundtable 

for Sustainable Palm Oil (RSPO). SSMS dituduh melakukan pembukaan lahan di area gambut dan habitat 

orang utan. LSM tersebut juga menyatakan bahwa hasil evaluasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT)nya bermasalah, 

dan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan atau Free Prior and Informed Consent (FPIC) tidak 

dilakukan oleh anak perusahaan SSMS, yaitu PT Kalimantan Sawit Abadi (PT KSA) dan PT Sawit Mandiri Lestari 

(PT SML). PT SML dialihkan kepada entitas terkait pada tahun 2016, setelah RSPO menutup pengaduannya.  

Deforestasi tetap terjadi di PT SML pada tahun 2017 dan 2018.  

Pada tahun 2015, SSMS mengalami rangkaian pertama pembekuan rantai pasokan. Wilmar melaporkan 

beberapa kali proses pelibatan dengan SSMS belum berhasil memecahkan masalah, dan memutuskan untuk 

menghentikan pembelian dari SSMS sejak Juni 2015. Kemudian, pada bulan Agustus 2015, Golden Agri-

Resources (GAR) menilai SSMS tidak patuh pada kebijakan NDPEnya. Daftar pengaduan Apical 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang mengamati kasus ini, sedangkan pernyataan triwulanan 

SSMS mengisyaratkan bahwa Apical menghentikan pembelian setelah triwulan 2Q15. Secara keseluruhan, 58 

persen dari penghasilan triwulan SSMS pada triwulan 2Q15 berasal dari penjualan kepada Wilmar, GAR, dan 

Apical (lihat Gambar 2).   

Unilever sempat menjadi pembeli pengganti untuk produk SSMS sampai diketahui bahwa SSMS tidak 

sepenuhnya mematuhi kebijakan minyak kelapa sawit lestarinya. Unilever membekukan pembelian sejak 

bulan Juni 2017. PT Synergy Oil Nusantara (PT SON), anak perusahaan IFFCO, mulai masuk sebagai pembeli 

pengganti bagi SSMS. IFFCO menangguhkan pembelian dari SSMS pada bulan Juni 2018, sebagai respons 

terhadap peringatan dari pembeli dan lembaga keuangan. Dialog antara IFFCO dan SSMS masih berlangsung 

untuk mencari jalan keluar yang tepat. Pada masa pembekuan, 20 persen dari penghasilan SSMS berasal dari 

penjualan kepada IFFCO. 

Gambar 2: Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) – Kejadian pembekuan 
Kejadian pembekuan Triwulan terjadinya 

pembekuan 

Persentase dari total penghasilan 

sebelum pembekuan (%) 

Wilmar 2Q15 16% 

Apical 2Q15 12% 

Golden Agri-Resources 2Q15 30% 

Unilever 2Q17 <10% 

IFFCO 2Q18 20% 

Sumber: Narasumber perusahaan; Chain Reaction Research. 

https://ssms.co.id/en/our-business
http://www.greenomics.org/docs/IPOP_Implementation_Report-03_Greenomics.pdf
https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/50090000028ErzJAAS/detail
https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2017/06/ssms-supplying-the-palm-oil-leakage-market-170620.pdf
https://chainreactionresearch.com/report/sawit-sumbermas-sarana-supplying-the-palm-oil-leakage-market-risks-for-purchasers/
https://chainreactionresearch.com/the-chain-continued-uptake-of-ndpe-policies-a-key-factor-in-reducing-deforestation-rates-in-se-asia/
https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure
https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/grievance-data
https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/grievance-data
https://www.apicalgroup.com/sustainability/grievances/pt-sawit-sumbermas-sarana-tbk-sss/
https://www.unilever.com/Images/ssms-response-26-june-2017_tcm244-507478_en.pdf
https://www.unilever.com/Images/ssms-response-26-june-2017_tcm244-507478_en.pdf
http://www.iffco.com/Files/IFFCO%20Supplier%20Issues%20Register.pdf
https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure
https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2016/06/suspension-analysis-crr-june-9-2016-final.pdf
https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2016/06/suspension-analysis-crr-june-9-2016-final.pdf
https://chainreactionresearch.com/the-chain-unilever-suspends-sourcing-from-sawit-sumbermas-sarana-because-of-deforestation/
http://www.iffco.com/Files/PT.%20SON_2018%20CPO%20Traceability%20to%20Mill_Edit%202.pdf
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Dampak dari pembekuan terhadap aspek utama keuangan SSMS 

• Angka keuangan SSMS menunjukkan bahwa pembekuan berdampak material terhadap penghasilan 

neto, laba kotor, dan laba bersih, terutama pada tahun 2015.  

• Pada triwulan 2Q15-3Q15, laba kotor dan laba bersih merosot sekitar $AS 30 juta selama periode dua 

triwulan tersebut.  

• Selain itu, piutang menunjukkan peningkatan tajam dan persediaan juga naik. Oleh karena itu, utang 

neto merosot. 

• Pada tahun 2015-2018, ketika terjadinya pembekuan, laba bersih menurun sebesar $AS 51 juta dan 

nilai ekuitas merosot sebesar 35 persen, atau $AS 451 juta. 

Dampak dari pembekuan pada triwulan 2Q15 terhadap penghasilan menjadi besar (lihat Gambar 3). Pada 

triwulan 2Q15 dan 3Q15, penghasilan SSMS mulai turun masing-masing sebesar 13 dan 18 persen dari tahun 

ke tahun (year-on-year (YoY)), setelah meningkat sebesar 14 persen YoY pada triwulan 1Q15. Dari triwulan 

1Q15 sampai 3Q15, penghasilan neto menurun sebesar 33 persen atau Rp 230 miliar ($AS 16 juta). Perbedaan 

tersebut cukup signifikan, meskipun masih kurang dari total 58 persen penghasilan yang berasal dari penjualan 

kepada tiga pembeli besar yang membekukan pembeliannya dari SSMS. Laba kotor YoY menurun drastis pada 

triwulan 2Q15, dan secara absolut menurun lebih jauh lagi pada triwulan 3Q15. SSMS kehilangan laba kotor 

sekitar Rp 217 miliar, atau $AS 16 juta pada triwulan 2Q15-3Q15. Laba bersih merosot sebesar Rp 212 miliar 

($AS 15 juta) dari triwulan 1Q15 sampai 3Q15. 

Dalam laporan neraca, piutang dan persediaan meningkat sebesar Rp 124 miliar ($AS 9 juta).  

Pembekuan oleh Unilever pada triwulan 2Q17 merupakan kejadian yang relatif kecil, sehingga dampaknya 

terhadap penghasilan dan laba kotor kurang terasa. Dampak terhadap piutang dan persediaan sebagai 

persentase dari penghasilan neto juga terbatas. Pinjaman jangka pendek kepada pihak terkait meningkat 

tajam, yang menjadi alasan utama atas peningkatan utang neto. 

Pada triwulan 2Q18, 20 persen penghasilan SSMS berasal dari penjualan kepada IFFCO, namun dampak 

keuangan dari pembekuan baru mulai terlihat pada 4Q18-1Q19. Pada triwulan 2Q18-3Q18, BARI Pte menjadi 

pembeli pengganti berskala besar, dan PT Citra Borneo Utama menggandakan pembeliannya pada 3Q18 

dibandingkan dengan 1Q18. Dari 2Q18 sampai 4Q18, penghasilan menurun sebesar Rp 252 miliar ($AS 18 

juta). Laba bersih menurun sebesar Rp 453 miliar ($AS 21 juta), yang juga dikarenakan biaya penjualan yang 

lebih tinggi.   

Gambar 3: PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) – Dampak finansial terhadap pendapatan 
triwulanan 

Rp x miliar 1Q15 2Q15 3Q15 1Q17 2Q17 3Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 
Pembekuan oleh: 

 
Tiga 

pemb
eli 

  
Unile

ver 

  
IFFCO    

% penghasilan 
sebelum terjadinya 
pembekuan 

 
58% 

  
<10% 

  
20%    

Penghasilan neto 688 615 458 715 844 822 901 991 1.081 738 846 
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Rp x miliar 1Q15 2Q15 3Q15 1Q17 2Q17 3Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 
% perubahan YoY 14% -13% -18% 44% 30% 38% 26% 17% 32% -14% -6%          

   

Laba kotor 374 294 237 424 350 517 459 499 506 137 310 

% perubahan YoY 9% -15% 9% 60% 65% 78% 8% 43% -2% -69% -32% 

Biaya penjualan 12 18 17 33 61 62 34 51 25 109 25 

% Perubahan YoY 50% 50% 42% -11% 135% 114% 3% -16% -60% 12% -26% 

Laba bersih 234 117 22 241 114 269 204 150 36 -303 113          
   

Piutang 
        

   

Pihak ketiga 44 4 81 95 86 131 173 46 229 53 12 

% dari penghasilan 
neto 

6% 1% 18% 13% 10% 16% 19% 5% 21% 7% 1% 

Piutang lain 45 66 127 1.093 4 9 27 88 150 724 719 

Persediaan 111 127 198 225 159 258 267 333 281 79 141 

% dari penghasilan 
neto 

16% 21% 43% 31% 19% 31% 30% 34% 26% 11% 17% 

Pinjaman kepada 
pihak terkait 

420 337 290 1.108 2.316 2.480 2.388 2.289 2.513 2.156 2.248 

Utang neto 1.664 1.355 2.060 3.462 3.503 3.738 2.860 3.020 3.406 3.652 3.952 

Sumber: Laporan triwulan SSMS; Chain Reaction Research. 

 

Sejak kejadian pembekuan yang pertama, harga saham SSMS mengalami penurunan. Sejak tahun 2017, 

kinerja harga saham SSMS menjadi kurang baik dibandingkan dengan indeks tolok ukur yang relevan (lihat 

Gambar 4 dan 5).  

Gambar 4: PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) – harga saham pada periode pembekuan 
$AS 1Q-3Q15 1Q-3Q17 1Q-3Q18 

Pembekuan oleh: Apical+GAR+ Wilmar Unilever IFFCO 

    

Harga saham -18% -9% -18% 

Indeks Agrikultur Bursa Efek Indonesia (JKAGRI) -41% -6% -16% 

Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG) -31% 4% -16% 

Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research 
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Gambar 5: PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) – Perkembangan harga saham berbanding 
dengan JKAGRI, 2015-2017 

 

Sumber: ThomsonEikon 
 

 

Setelah pembekuan pertama pada tahun 2015, SSMS mengalami tekanan marjin berat dalam laba kotor 

dan EBITDA, yang mengakibatkan pelemahan harga saham sebesar 49 persen. Penghasilan neto SSMS tetap 

meningkat setelah sempat menurun pada tahun 2015 (lihat Gambar 6). Rasio piutang/penghasilan neto 

meningkat sebesar empat persen, dengan peningkatan kuat terutama pada tahun 2015-2016. Utang neto 

meningkat tajam, sedangkan kapitalisasi pasar menurun sebesar $AS 516 juta dari tahun 2015 sampai akhir 

tahun 2018. Dari periode pembekuan pertama pada triwulan 2Q15 sampai akhir bulan Juli 2019, harga saham 

menurun sebesar 49 persen. 

Gambar 6: PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) – Aspek utama keuangan tahunan 
$AS juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Penghasilan neto 157 201 189 221 177 205 242 261 

Laba kotor 90 106 98 111 93 110 129 113 

EBITDA 80 104 101 99 83 92 109 80 

Laba bersih 31 36 56 62 41 45 59 11          

Piutang 0 2 9 3 20 18 2 13          

Utang neto  131 94 -15 1 191 212 182 252 

Utang neto + pihak ketiga 136 97 -11 5 192 212 183 253 

Kapitalisasi pasar n/a n/a 642 1.276 1.341 985 1.052 825 

Nilai perusahaan n/a n/a 631 1.281 1.532 1.197 1.235 1.078          

Rasio: 
        



 

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Dibekukan Karena Melakukan Deforestasi Kehilangan Nilai Ekuitas Sebesar 

$AS 1,1 Miliar| Agustus 2019| 8 

$AS juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Marjin bruto 57,5% 52,6% 51,6% 50,4% 52,6% 53,9% 53,3% 43,1% 

EBITDA margin 50,7% 51,8% 53,4% 44,8% 46,6% 44,7% 44,9% 30,7% 

Piutang/penghasilan neto 0,2% 0,8% 5,0% 1,3% 11,1% 8,6% 0,8% 5,1% 

Utang neto/EBITDA 
  

-0,1 0,1 2,3 2,3 1,7 3,2          

Valuasi: 
        

EV/EBITDA 
  

6,2 13,0 18,5 13,1 11,3 13,5 

EV/Penghasilan neto 
  

3,3 5,8 8,6 5,8 5,1 4,1 

Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research; n/a = data tidak tersedia 

 

PT SML dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada rasio harga saham terhadap nilai buku (price-

to-book value) SSMS secara keseluruhan. Laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2015 mengindikasikan 

bahwa harga jual PT SML yang sebesar Rp 6,7 miliar berada di atas nilai buka neto sebesar Rp 144 miliar 

(Laporan Tahunan 2015, halaman 23). Meskipun labanya sekitar $AS 0,5 juta, price-to-book value perusahaan 

SSMS secara keseluruhan sebesar 6,2X pada akhir tahun 2015.   

Bila membandingkan periode sebelum dan sesudah terjadinya pembekuan pertama, tren mengindikasikan 

rangkaian pembekuan berdampak secara material terhadap perusahaan. Setelah pembekuan dimulai pada 

tahun 2015, maka pertumbuhan laba kotor menjadi macet, sedangkan EBITDA dan laba bersih menurun secara 

material (lihat Gambar 7). Penurunan EBITDA sebesar $AS 19 juta dan laba bersih sebesar $AS 51 juta 

mengakibatkan penurunan nilai ekuitas sebesar $AS 450 juta.  

 

Gambar 7: PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) – Total perubahan pada tahun 2011-2014 dan 

2015-2018 

$AS juta 2011-2014 (%) 2011-2014 ($AS juta) 2015-2018 (%) 2015-2018 ($AS juta) 

Penghasilan neto 40% 63 18% 40 

Laba kotor 23% 21 1% 1 

EBITDA 24% 19 -19% -19 

Laba bersih 101% 31 -82% -51 

Kapitalisasi pasar 
 

n/a -35% -451 

Sumber: Chain Reaction Research; n/a = data tidak tersedia karena SSMS belum terdaftar di bursa efek pada tahun 2011. 
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PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) – Pembekuan oleh pembeli pengganti 

berdampak material terhadap penghasilan neto dan laba bersih 

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) merupakan produsen minyak kelapa sawit Indonesia yang terdaftar 

di bursa efek dan memiliki areal perkebunan dan pabrik CPO di Sumatera, Belitung, Kalimantan Barat, dan 

Papua Barat.  ANJ mempunyai total bank tanah seluas 169.816 ha, di mana 81.817 ha merupakan areal hutan 

atau lahan gambut. ANJ menganggap sekitar 35.000 ha lahannya yang belum dikembangkan sebagai lahan 

layak tanam. Sebagian besar bank tanah yang belum dikembangkan terletak di tiga areal berdampingan di 

Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Di lokasi tersebut, perusahaan ini 

mempunyai areal tanam seluas 8.619 ha, dan sedang melakukan proses pembangunan pabrik CPO. Sisa bank 

tanahnya seluas 91.209 ha di Provinsi Papua Barat berupa tanah dengan tutupan hutan tinggi.  

ANJ melakukan deforestasi secara berkala di areal konsesinya di Provinsi Papua Barat, yang menyebabkan 

pembekuan rantai pasokan sejak tahun 2015 (lihat Gambar 8). Dari bulan Januari 2014 sampai Maret 2015, 

ANJ melakukan pembukaan bentang alam hutan yang masih utuh di areal konsesinya di PT Putra Manunggal 

Perkasa (PT PMP) dan PT Permata Putera Mandiri (PT PPM). Tindakan tersebut melanggar kebijakan NDPE 

yang baru diterapkan oleh beberapa perusahaan pembeli ANJ. Wilmar menghentikan pembelian dari ANJ pada 

bulan April 2015, sampai menunggu solusi yang dapat memuaskan Wilmar. Golden Agri-Resources 

menemukan bahwa ANJ tidak patuh pada bulan Mei 2015 dan segera membekukan perusahaan tersebut, yang 

disusul oleh Musim Mas pada bulan Agustus 2015. Setelah itu, ANJ menghentikan perluasan areal perkebunan 

di Papua Barat sambil meninjau hasil evaluasi NKTnya.  

Namun, ANJ kembali melakukan deforestasi pada tahun 2018. ANJ mengumumkan kebutuhannya untuk 

membuka sebagian areal konsesinya supaya operasional konsesi layak secara ekonomi. Sebagai akibatnya, PT 

Synergy Oil Nusantara (PT SON) milik IFFCO membekukan ANJ pada triwulan 2Q18. Dengan bagian penghasilan 

sebesar 54 persen, maka PT SON merupakan pembeli pengganti yang paling penting bagi ANJ setelah ANJ 

dikeluarkan dari pasar NDPE.   

 

Gambar 8: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) – Kejadian pembekuan 
Kejadian pembekuan Triwulan terjadinya 

pembekuan 

Persentase dari total penghasilan 

sebelum pembekuan (%) 

Golden Agri-Resources 2Q15 15% 

Wilmar 2Q15 3% 

Musim Mas 4Q15 4% 

KLK 4Q16 11% 

IFFCO 2Q18 54% 

Sumber: Narasumber perusahaan; Chain Reaction Research. 

  

https://anj-group.com/en/annual-report/download/835/AR_ANJ2018_ENG-compressed_6xI9Z220190513105300.pdf
https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure
https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/grievance-data
http://www.musimmas.com/sustainability/group-supplier-engagement-grievance/grievance-list/austindo-nusantara-jaya-anj
https://chainreactionresearch.com/profile/pt-austindo-nusantara-jaya-tbk-anjtij/
https://news.mongabay.com/2018/11/palm-oil-supplier-to-pepsico-mars-and-hershey-resumes-deforesting-in-indonesia/
http://www.iffco.com/Files/PT.%20SON_2018%20CPO%20Traceability%20to%20Mill_Edit%202.pdf
https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2016/06/suspension-analysis-crr-june-9-2016-final.pdf
https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2016/06/suspension-analysis-crr-june-9-2016-final.pdf
https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2016/06/suspension-analysis-crr-june-9-2016-final.pdf
https://www.cargill.com/page/indirect-supplier-grievances
http://www.iffco.com/Files/PT.%20SON_2018%20CPO%20Traceability%20to%20Mill_Edit%202.pdf
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Dampak dari pembekuan terhadap aspek utama keuangan ANJ 

• Indikator utama keuangan ANJ menunjukkan bahwa pembekuan pada tahun 2015 dan 2016 

berdampak material terhadap penghasilan neto ($AS 8-14 juta), laba kotor ($AS 5-16 juta), dan laba 

bersih. Selain itu, utang neto meningkat sebesar puluhan juta $AS.  

• Namun demikian, secara umum kinerja harga saham masih cukup baik dibandingkan dengan tolok ukur 

pada dua triwulan setelah terjadinya pembekuan. Perkembangan tersebut kemungkinan berkaitan 

dengan likuiditas saham yang rendah dan peran dominan oleh dua pemegang saham.  

• Pembekuan oleh IFFCO tidak langsung terasa dampaknya, kemungkinan akibat kewajiban dalam 

kontrak. 

Pada triwulan setelah terjadinya pembekuan, penurunan penghasilan menjadi besar ($AS 8-14 juta). Pada 

3Q15, penghasilan menurun sebesar 24 persen; pada triwulan 1Q16 sebesar 26 persen; dan pada triwulan 

1Q17 sebesar 28 persen (lihat barisan huruf tebal pada Gambar 9 di bawah). Pada triwulan 1Q16 dan 1Q17, 

laba kotor juga terpukul sebesar $AS 5-16 juta. Kenaikan konsisten tidak terlihat pada biaya penjualan. Secara 

keseluruhan, perkembangan laba bersih setelah terjadinya pembekuan bersifat negatif.  

Pada triwulan 3Q15, ANJ harus menanggung biaya yang sangat tinggi. Laporan Tahunan ANJ untuk tahun 

2016 (halaman 68) mengindikasikan bahwa pada tahun 2015, grup tersebut memutuskan untuk 

menangguhkan proses penanaman baru di areal perkebunan yang baru dibuka tutupan hutannya (PT PMP dan 

PPM) dan menghentikan proses pembukaan baru setelah gelombang pertama pembekuan. Setelah keputusan 

tersebut, PT PMP dan PPM menghentikan kegiatan kontraktornya. Biaya penghentian yang harus ditanggung 

atas kontraktor pembuka lahan dan kontrak pembelian bibit mencapai $AS 8,8 juta.  

Dalam laporan neraca, persediaan sedikit meningkat setelah terjadinya pembekuan. Tanda utama yang 

menunjukkan kinerja yang lebih lemah adalah peningkatan utang neto yang cukup substansial, kecuali pada 

triwulan 1Q17, ketika ANJ membukukan laba. 

Gambar 9: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) – Dampak finansial terhadap pendapatan 
triwulanan dari pembekuan tahun 2015-2017 

$AS juta 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 

Pembekuan oleh: 
 

GAR+ 
Wilmar 

 
Musim 

Mas 

   
KLK 

 

% penghasilan sebelum 
pembekuan 

 
18% 

 
4% 

   
11% 

 

          

Penghasilan neto 31,1 34,6 26,3 27,9 20,7 28,3 37,3 48,1 34,8 

% perubahan YoY 2% -23% -33% -26% -33% -18% 42% 72% 68% 

% perubahan QoQ 
 

11% -24% 6% -26% 37% 32% 29% -28%           

Laba kotor 9,6 7,9 10,6 7,6 2,8 7,0 14,8 20,7 4,2 

% perubahan YoY -13% -60% -46% -31% -71% -11% 40% 172% 9% 

Biaya penjualan 0,6 0,5 0,4 1,9 0,9 1,1 1,4 2,6 1,1 

% perubahan YoY 20% -44% -33% 320% 53% 122% 279% 39% 17% 

https://cdn.indonesia-investments.com/bedrijfsprofiel/723/Austindo-Nusantara-Jaya-Annual-Report-2016-Company-Profile-Indonesia-Investments.pdf
https://cdn.indonesia-investments.com/bedrijfsprofiel/723/Austindo-Nusantara-Jaya-Annual-Report-2016-Company-Profile-Indonesia-Investments.pdf
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$AS juta 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 
Laba bersih 0,8 -0,7 -8,0 -1,0 -1,8 -0,9 9,1 2,8 23,9           

Piutang 1,1 2,9 1,1 1,3 2,2 1,1 3,7 2,8 2,4 

% dari penghasilan neto 3,5% 8,5% 4,2% 4,5% 10,6% 3,9% 9,9% 5,8% 6,9% 

Persediaan 11,9 9,1 12,5 9,0 10,0 10,7 10,0 7,7 11,7 

% dari penghasilan neto 38,3% 26,3% 47,5% 32,3% 48,3% 37,8% 26,8% 16,0% 33,6% 

Utang neto 12,1 30,7 56,8 78,9 97,9 115,3 117,7 111,2 75,4 

Sumber: Laporan triwulan ANJ; Chain Reaction Research 

 

Pada triwulan 2Q18 sampai 3Q18, yaitu selama masa terjadinya pembekuan oleh IFFCO, ANJ tidak 

mengalami dampak negatif secara langsung terhadap penghasilan dan laba kotor, diduga karena kontrak 

yang lebih panjang. Perubahan yang lebih besar terjadi terhadap biaya penjualan dan profitabilitas sejak 

triwulan 4Q18. IFFCO adalah konsumen material dengan 54 persen penjualan sebelum terjadinya pembekuan, 

tetapi tetap pada angka 51 persen sampai triwulan 3Q18, diduga karena kewajiban kontrak. Laba bersih tetap 

rendah, yaitu antara $AS 0,3 juta dan 1,3 juta (lihat Gambar 10). Utang neto meningkat secara substansial, 

diakibatkan sebagian oleh piutang. Pada triwulan 4Q18, laba kotor menurun 50 persen YoY dan biaya 

penjualan meningkat sebesar 23 persen YoY. Pada triwulan 1Q19, ANJ mengalami dampak keuangan material. 

Penjualan dalam negeri menurun sedangkan penjualan ekspor meningkat secara substansial, kemungkinannya 

dengan tujuan India. Laba kotor menjadi negatif. ANJ melaporkan kerugian bersih pada triwulan 1Q19.   

 

Gambar 10: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) – Dampak finansial terhadap pendapatan 

triwulanan dari pembekuan IFFCO pada 2Q18 

$AS juta 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 
Pembekuan oleh: 

 
IFFCO 

   

% penghasilan sebelum pembekuan  54%    

      

Penghasilan neto 31,0 38,8 40,9 41,0 27,6 

% perubahan YoY -11% 18% -1% -22% -11% 

% perubahan QoQ n/a 25% 5% 0% -33%       

Laba kotor 6,4 15,1 8,1 11,3 -0,6 

% perubahan YoY 52% 45% -30% -50% n/a 

Biaya penjualan 1,4 1,3 1,0 7,9 2,0 

% Perubahan YoY 30% 16% -33% 23% 46% 

Laba bersih -1,2 1,3 0,3 -0,9 -3,4       

Piutang 0,9 5,7 11,4 9,7 7,9 

% dari penghasilan neto 2,9% 14,7% 27,9% 23,7% 28,6% 

Persediaan 14,0 14,1 15,3 10,1 12,8 

% dari penghasilan neto 45,2% 36,3% 37,4% 24,6% 46,4% 

Utang neto 67,3 110 120,4 142,2 146,8 

Sumber: Laporan triwulan ANJ; Chain Reaction Research 
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Pada umumnya, kinerja harga saham ANJ lebih baik dari tolok ukur selama tiga triwulan pembekuannya 

(kecuali untuk pembekuan oleh KLK), meskipun adanya dampak keuangan yang sebagaimana terlihat pada 

Gambar 11 dan 12. Para investor mungkin akan mencatat bahwa likuiditas stok menjadi rendah, dan bahwa 

82 persen saham ANJ dikendalikan oleh dua pemegang saham. 

Gambar 11: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) – Harga saham pada periode pembekuan 
$AS 1Q-3Q15 3Q15-1Q16 3Q16-1Q17 1Q18-3Q18 

Pembekuan oleh: GAR+ Wilmar Musim Mas KLK IFFCO 

Harga saham 7% 46% -8% -1% 

Indeks Agrikultur Bursa Efek 
Indonesia (JKAGRI) 

-39% -9% -1% -11% 

Indeks Harga Saham Gabungan 
Bursa Efek Indonesia (IHSG) 

-30% 0% -1% -14% 

Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research 

 

Gambar 12: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) – Perkembangan harga saham berbanding 
dengan JKAGRI, 2015-2017 

 

Sumber: ThomsonEikon 
 

 

Melihat pada periode waktu yang lebih luas, yaitu dari tahun 2015 sampai 2018, ketika pembekuan dimulai 

ANJ mengalami penurunan dalam penghasilan neto, marjin bruto, dan EBITDA (lihat Gambar 13).  

Gambar 13: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) – Aspek penting keuangan tahunan 
$AS juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Penghasilan 
neto 

158 160 135 158 126 134 162 152 

Laba kotor 77 74 48 64 39 45 50 41 
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$AS juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
EBITDA 74 66 50 62 40 51 29 32 

Laba bersih 56 96 22 18 -8 9 1 0 

Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research 

 

Ketika periode 2011-2018 dibagi antara periode “sebelum pembekuan" dan "sejak pembekuan,” maka laba 

kotor dan EBITDA sudah menurun tajam pada tahun 2011-2014, dan lebih cepat lagi pada tahun 2015-2018 

(lihat Gambar 14).  

 

Gambar 14: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) – Total perubahan pada tahun 2011-2014 dan 
2015-2018 

$AS 2011-2014 (%) 2011-2014 ($AS m) 2015-2018 2015-2018 ($AS m) 

Penghasilan neto 0% 0 -4% -7 

Laba kotor -17% -13 -36% -24 

EBITDA -16% -12 -49% -30 

Laba bersih -67% -37 -101% -19 

 Sumber: Chain Reaction Research 

 

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) – Pembekuan berdampak lebih panjang 

terhadap utang, laba dan nilai ekuitas 

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) merupakan perusahaan minyak kelapa sawit dan tebu yang terintegrasi 

secara vertikal dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000. Per akhir tahun fiskal 2018, 44,7 

persen dari saham perusahaan tersebut terdaftar di bursa efek. TBLA merupakan anggota Grup Sungai Budi, 

salah satu produsen dan pengedar produk konsumen pertanian terbesar di Indonesia. TBLA memperoleh 

cukup banyak penghasilan melalui transaksinya dengan pihak terkait Sungai Budi. 

Bank tanah kelapa sawit TBLA sebesar 95.393 ha terletak di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan 

Barat. TBLA melaporkan kepemilikan areal perkebunan kelapa sawit sebesar 50.737 ha. Selain dari 

perkebunan, TBLA juga memiliki tiga pabrik kelapa sawit, dua pabrik penyulingan, tiga pabrik pengolahan 

sabun dan mentega, dan satu pabrik biosolar. Sebagian besar bank tanahnya menjadi sengketa akibat dari 

kegiatan deforestasi, konversi lahan gambut, dan konflik lahan. 

Meskipun berkomitmen agar semua anak perusahaannya memperoleh sertifikasi RSPO, TBLA sudah 

membuka hampir 7.000 ha lahan gambut dan hutan sejak tahun 2014, dan terlibat dalam empat konflik 

sosial yang dilaporkan. Kegiatan pembukaan lahan gambut yang dilakukan oleh anak perusahaannya PT 

Dinamika Graha Sarana (PT DGS) di Sumatera Selatan, dan deforestasi yang dilakukan oleh PT Solusi Jaya 

Perkasa (PT SJP) di Kalimantan Barat dan PT Samora Usaha Jaya (PT SUJ) di Sumatera Selatan melanggar 

kebijakan pembelian para pembelinya dan kebijakan moratorium atas pembukaan lahan gambut di Indonesia.  

http://www.tunasbarulampung.com/en/?wpfb_dl=119
http://www.tunasbarulampung.com/en/?wpfb_dl=119
http://www.tunasbarulampung.com/en/plantation-profile/
https://chainreactionresearch.com/report/tunas-baru-lampung-contested-land-and-peat-clearing-could-drive-substantial-value-loss/
https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2018/03/tunas-baru-lampung-report.pdf
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Beberapa perusahaan dagang dan penyulingan telah berdiskusi dengan TBLA mengenai isu deforestasi dan 

pembukaan lahan gambut. Pada tahun 2018, proses pelibatan tersebut mengakibatkan keputusan 

pembekuan karena TBLA tetap tidak mematuhi kebijakan NDPE. Wilmar mengehentikan pembelian dari TBLA 

pada bulan Februari 2018 karena masih mendeteksi kegiatan pembukaan lahan setelah beberapa kali 

melakukan diskusi dengan TBLA. Pada bulan Juni 2018, Bunge Loders Croklaan (BLC) mengumumkan 

penghentian pembelian kelapa sawit dari TBLA. Musim Mas mulai melakukan diskusi dengan TBLA pada awal 

tahun 2017 untuk menanggapi laporan CRR, dengan menerapkan “controlled purchase" atau pembelian 

terkontrol pada pabrik TBLA. Pada bulan Juli 2018, Musim Mas menghentikan seluruh pembeliannya dari TBLA 

(lihat Gambar 15). Pada bulan Agustus 2018, Golden Agri Resources menyatakan bahwa TBLA telah melanggar 

prosedur pengaduannya sehingga menghentikan pembeliannya dari TBLA.  

Gambar 15: PT Tunas Baru Lampung TBK – Pembekuan oleh konsumen 
Pembeli Triwulan terjadinya 

pembekuan 

Persentase dari total penghasilan 

sebelum pembekuan (%) 

Wilmar  1Q18 <10% 

Bunge Loders Croklaan (BLC) 2Q18 <10% 

Golden Agri Resources  3Q18 <10% 

Musim Mas  3Q18 <10% 

Sumber: Laporan perusahaan; Chain Reaction Research 

TBLA mengandalkan dua pembeli utama untuk sebagian besar penghasilannya, yaitu Sungai Budi dan 

perusahaan Singapura bernama Inter-United Enterprises Pte Ltd (IUE). Tidak ada perusahaan yang 

berkontribusi untuk lebih dari 10 persen pendapatan TBLA yang terlibat dalam kegiatan pembekuan. 

Dampak dari pembekuan terhadap aspek utama keuangan TBLA 

• Secara tahunan, penghasilan neto dan profitabilitasy TBLA menurun drastis pada tahun 2018, 

sedangkan utang neto naik yang disebabkan oleh peningkatan kuat pada piutang. Dari tahun 2011-

2017, omset dan laba tumbuh secara substansial.  

• Kinerja harga saham merosot tajam berbanding dengan indeks selama periode pembekuan.  

• Setelah terjadinya pembekuan, kapitalisasi pasar TBLA menurun sebesar $AS 161 juta pada tahun 2018.    

Beberapa triwulan setelah terjadinya pembekuan, penghasilan dan laba kotor cenderung negatif. Laju 

pertumbuhan laba bersih YoY merosot karena utang neto dan pembayaran bunga meningkat (lihat Gambar 

16).  

Pada triwulan 1H18, ketika Wilmar membekukan TBLA, penghasilan neto di pihak terkait, yaitu Sungai Budi 

meningkat dari 40,4 persen menjadi 42,1 persen dari total penghasilan TBLA. Berkat PT Sungai Budi, 

penghasilan neto dan laba kotor TBLA relatif tetap baik. Namun demikian, karena persediaan meningkat 

secara absolut dan piutang dagang relatif meningkat, maka aliran kas merosot sehingga menyebabkan utang 

yang lebih besar dan bunga yang dikenakan lebih tinggi.     

Pada triwulan 2H18, ketika Golden Agri Resources (GAR) dan Musim Mas membekukan TBLA, penghasilan 

dari pihak ketiga yang menurun diimbangi oleh penghasilan dari pihak terkait. Utang neto meningkat 

https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure
http://europe.bungeloders.com/images/applications/Bunge_and_Bunge_Loders_Croklaan_Integrated_Grievance_List_Update_July_v.1.1.pdf
http://www.musimmas.com/sustainability/group-supplier-engagement-grievance/grievance-list/tunas-baru-lampung-sungai-budi-group
https://chainreactionresearch.com/profile/pt-tunas-baru-lampung-tbk-tblaij/
https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/grievance-data
https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure
http://europe.bungeloders.com/images/applications/Bunge_and_Bunge_Loders_Croklaan_Integrated_Grievance_List_Update_July_v.1.1.pdf
https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/grievance-data
http://www.musimmas.com/sustainability/group-supplier-engagement-grievance/grievance-list/tunas-baru-lampung-sungai-budi-group
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sebesar Rp 3,08 miliar ($AS 220 juta) dari 4Q17 sampai 4Q18 oleh karena pendapatan yang lebih rendah dan 

aliran kas yang lebih lemah.   

Gambar 16: PT Tunas Baru Lampung Tbk – Dampak finansial terhadap pendapatan triwulanan 
Rp x miliar 4Q17  1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 

Pembekuan oleh: 
 

Wilmar Bunge GAR+ 
Musim Mas 

 
 

% penghasilan sebelum 
pembekuan 

 <10% <10% Masing-
masing <10% 

 
 

 

       

Penghasilan neto n/a 2.141 1.861 2.288 2.325 2.173 

% perubahan YoY 
 

-4% -7% -3% -2% 1% 

% perubahan QoQ 
 

NA -13% 23% 2% -7% 
      

 

Laba kotor n/a 535 548 591 629 520 

% Perubahan YoY 
 

3% 5% -1% -11% -3% 

Biaya penjualan n/a 65 60 74 42 52 

Biaya bunga n/a -113 -184 -182 -198 -140 

% Perubahan YoY 
 

79% 94% 41% 36% 24% 

Laba bersih n/a 203 149 189 226 204 

% Perubahan YoY 
 

-25% -37% 36% -20% 0% 
      

 

Piutang - pihak ketiga 546 585 794 796 1,072 972 

% dari penghasilan neto 
 

27% 43% 35% 46% 45% 

Piutang – pihak terkait 1.091 996 994 1.231 951 989 

% dari penghasilan neto 
 

47% 53% 54% 41% 46% 

Persediaan 2.140 1.963 2.228 2.735 2.273 2.084 

% dari penghasilan neto 
 

92% 120% 120% 98% 96% 

Utang neto 5.646 6.516 6.893 7.282 8.726 7.131 

Sumber: Laporan triwulan TBLA; Chain Reaction Research; n/a = data tidak tersedia. 

Kinerja harga saham TBLA merosot tajam pada triwulan-triwulan sekitar kedua periode pembekuannya (lihat 

Gambar 17 dan 18).  

Gambar 17: PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) – Harga saham pada periode pembekuan 
$AS 4Q17-2Q18 1Q18-3Q18 2Q18-4Q18 

Pembekuan oleh: Wilmar Bunge GAR+Musim Mas 

Harga saham -41% -22% -33% 

Indeks Agrikultur Bursa Efek 
Indonesia (JKAGRI) 

-23% -11% -13% 

Indeks Harga Saham Gabungan 
Bursa Efek Indonesia (IHSG) 

-7% -14% -6% 

Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research 
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Gambar 18: PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) – Perkembangan harga saham berbanding 
dengan JKAGRI, 2015-2017 

 

Sumber: ThomsonEikon 

 

Pada periode waktu yang lebih luas, yaitu tahun 2011-2016 ketika tidak adanya pembekuan, penghasilan, 

laba kotor, EBITDA, dan kapitalisasi pasar tidak stabil (lihat Gambar 19). Tahun 2017 menjadi tahun yang 

kuat bagi TBLA, dengan laporan angka keuangan utama yang sehat. Namun, pada tahun 2018 (tahun 

terjadinya pembekuan), TBLA mengalami laju pertumbuhan penghasilan neto, laba kotor, dan kapitalisasi 

pasar yang negatif. Utang neto meningkat secara signifikan, yang lebih banyak disebabkan oleh peningkatan 

rasio piutang/penghasilan neto.  

Pada tahun 2018, penjualan kepada IUE, yang mencakup 17 persen dari total penghasilan pada tahun 2017 

dan hanya 11 persen pada tahun 2018, menurun sebesar 14 persen dalam mata uang rupiah, sejalan dengan 

turunnya harga rata-rata minyak kelapa sawit. Namun, penghasilan dari pihak terkait PT Sungai Budi (yang 

tetap menjadi klien 40 persen), berkurang sebesar 3 persen. Volume yang dijual kepada PT Sungai Budi dan 

konsumen lain meningkat.  

Gambar 19: PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) – Aspek utama keuangan tahunan 
$AS juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Penghasilan neto 425 406 358 535 399 490 671 606 

Laba kotor 142 110 92 109 88 122 169 162 

EBITDA 71 72 68 99 76 115 163 167 

Laba bersih 48 26 8 37 15 46 70 54          

Piutang 26 40 34 57 58 84 121 140 

Utang neto     93 161 200 215 302 344 416 503 

Utang neto + lain-lain 94 162 201 216 304 346 417 505 
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$AS juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Kapitalisasi pasar 319 251 191 325 196 391 482 320 

Nilai perusahaan 413 413 392 541 500 737 898 825          

Rasio: 
        

Marjin bruto 33,3% 27,0% 25,6% 20,4% 22,0% 24,9% 25,2% 26,7% 

Marjin EBITDA  16,6% 17,8% 19,0% 18,6% 19,2% 23,4% 24,3% 27,6% 

Piutang/penghasilan neto 6,0% 9,9% 9,6% 10,7% 14,4% 17,1% 18,0% 23,1% 

Utang neto/EBITDA 1,3 2,2 3,0 2,2 4,0 3,0 2,6 3,0          

Valuasi: 
        

Nilai ekuitas/EBITDA 5,8 5,7 5,8 5,4 6,5 6,4 5,5 4,9 

Nilai ekuitas /Penghasilan 
neto 

1,0 1,0 1,1 1,0 1,3 1,5 1,3 1,4 

Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research 

 

Pada tahun 2018, setelah terjadinya pembekuan, penghasilan TBLA turun sebesar $AS 65 juta, setelah 

sempat meningkat sebesar $AS 245 juta dari tahun 2011 sampai 2017 (lihat Gambar 20). Pada saat yang 

sama, kecenderungan laba kotor dan laba bersih menjadi negatif, sedangkan pertumbuhan dalam EBITDA 

melambat. Peningkatan kapitalisasi pasar perusahaan selama tahun 2011-2017 hampir menghilang pada 

tahun 2018. Pada bulan Maret 2018, setelah terjadinya pembekuan pertama, CRR menghitung bahwa 

penghasilan yang beresiko atau revenue-at-risk ($AS 69 juta) terkait dengan komitmen NDPE para konsumen 

dapat berdampak sebesar $AS 116 juta, sama dengan 24 persen dari nilai ekuitas.    

Gambar 20: Tunas Baru Lampung (TBLA) – Total perubahan pada tahun 2011-2017 dan 2018 
$AS 2011-2017 (%) 2011-2017 ($AS m) 2018 (%) 2018 ($AS m) 

Penghasilan neto 58% 245 -10% -65 

Laba kotor 20% 27 -4% -7 

EBITDA 131% 93 2% 4 

Laba bersih 47% 22 -23% -16 

     

Kapitalisasi pasar 51% 163 -34% -161 

Sumber: Chain Reaction Research 

Indofood Agri Resources Ltd – Nilai ekuitas menurun sebesar $AS 304 juta pada 

tahun 2017-2018  

Indofood Agri Resources Ltd (Indofood Agri) yang terdaftar di bursa efek Singapura, merupakan salah satu 

perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Memiliki lima pabrik penyulingan minyak kelapa 

sawit, Indofood Agri juga merupakan pemimpin pasar untuk minyak goreng, mentega dan lemak bermerek. 

Indofood mempunyai total bank tanah seluas 549.287 ha, 26 pabrik minyak kelapa sawit, dan lima pabrik 

penyulingan di Indonesia. Indofood juga memiliki areal perkebunan karet, tebu, teh, kayu dan kakao yang luas, 

serta dua pabrik gula. Kelapa sawit mencakup 83 persen dari total luas areal tanam Indofood.  

https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2018/03/tunas-baru-lampung-report.pdf
http://indofoodagri.listedcompany.com/newsroom/20190430_062409_5JS_QNI8MD7QOHOU5RTI.1.pdf
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Indofood memiliki sejarah deforestasi yang panjang. Sebuah pengaduan diajukan pada RSPO pada tahun 

2009, karena adanya sengketa lahan di areal konsesi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk di Provinsi Sumatera 

Utara. Pengaduan lainnya diajukan pada tahun 2013, tentang adanya pembukaan habitat orang utan di areal 

konsesi PT Gunta Samba Jaya di Provinsi Kalimantan Timur. Pengaduan lebih lanjut menyusul kemudian, 

bersama dengan berbagai laporan mengenai praktik pembukaan hutan dan lahan gambut dan dugaan 

pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Indofood. Indofood juga sudah lama menjadi subjek dari 

kampanye LSM. Pada bulan Januari 2019, Indofood Agri menarik keanggotaannya dari RSPO. 

Setelah awal-awal diskusi, perusahaan dagang dan penyulingan memutuskan membekukan Indofood Agri 

sejak tahun 2017 hingga setelahnya. Pada bulan September 2015, Wilmar mulai melakukan diskusi dengan 

Indofood, dan akhirnya membekukan pembelian pada bulan Juni 2017 setelah proses pelibatan berlangsung 

selama hampir dua tahun (lihat Gambar 21). Musim Mas juga menghentikan pembelian pada bulan Agustus 

2018 setelah proses pelibatan selama dua tahun. Walaupun tidak membeli langsung dari Indofood, pada tahun 

2018 Bunge Loders Croklaan (BLC) menyuruh pedagang pihak ketiganya agar tidak memasokkan minyak 

kelapa sawit Indofood kepada pabrik penyulingannya. AAK, Cargill, Fuji Oil, dan Golden Agri Resources juga 

memutus semua hubungan usahanya dengan Indofood. 

Beberapa perusahaan barang konsumen juga memutus hubungan dengan Indofood Agri. Sebagian besar 

perusahaan tersebut membeli dari Indofood Agri secara tidak langsung, namun pembekuan rantai pasokan 

langsung juga terjadi. Pada tahun 2018, PepsiCo membekukan pembelian minyak kelapa sawit dari Indofood 

Agri untuk kemitraan usahanya dengan perusahaan induk, Indofood. Nestlé menghentikan pembelian dari 

Indofood Agri pada bulan September 2018, sama seperti yang dilakukan oleh Ferrero, General Mills, Hershey’s 

Kellogg’s, Mars, dan Unilever. 

 

Gambar 21: Indofood Agri Resources Ltd – Kejadian pembekuan 
Konsumen Triwulan terjadinya 

pembekuan 

Persentase dari total penghasilan 

sebelum pembekuan (%) 

Wilmar 2Q17 <10% 

PepsiCo JV 1Q18 <10% 

Bunge Loders Croklaan (BLC) 2Q18 <10% 

Nestlé  3Q18 <10% 

Musim Mas  3Q18 <10% 

Sumber: Laporan perusahaan; Chain Reaction Research 

Dampak dari pembekuan terhadap aspek utama keuangan Indofood Agri Resources Ltd 

• Indikator keuangan utama Indofood Agri Resources Ltd menurun drastis sejak terjadinya pembekuan.  

• Penghasilan neto, laba kotor, EBITDA, dan laba bersih menurun dalam jumlah material, dengan 

penurunan laba bersih sebesar $AS 52 juta secara triwulanan.  

• Selain itu, piutang menunjukkan peningkatan relatif yang kuat, sementara persediaan meningkat. 

Sebagai akibatnya, utang neto merosot sebesar $AS 163 juta dari triwulan 1Q17 sampai 2Q19.  

https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/50090000028Es03AAC/detail
https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/50090000028ErzkAAC/detail
https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/50090000028ErzBAAS/detail
https://www.ran.org/press-releases/new_report_finds_indofood_linked_to_deforestation_climate_pollution_human_rights_abuses_in_indonesia/
https://www.ran.org/tag/indofood/
http://indofoodagri.listedcompany.com/newsroom/withdrawal_from_RSPO_certification_scheme.pdf
https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure
http://www.musimmas.com/sustainability/group-supplier-engagement-grievance/grievance-list/indoagri-indofood-salim-group
http://europe.bungeloders.com/images/applications/Bunge_and_Bunge_Loders_Croklaan_Integrated_Grievance_List.pdf
https://www.ran.org/wp-content/uploads/2019/02/FINAL_Indofood_Market_Action.pdf
https://chainreactionresearch.com/report/shadow-companies-present-palm-oil-investor-risks-and-undermine-ndpe-efforts/
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-palmoil-labour/pepsico-cuts-ties-with-palm-oil-supplier-over-labor-abuse-claims-idUSKBN1FD1UE
https://www.nestle.com/csv/raw-materials/palm-oil
https://www.ran.org/wp-content/uploads/2019/02/FINAL_Indofood_Market_Action.pdf
https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure
https://chainreactionresearch.com/the-chain-pepsi-suspends-palm-oil-purchased-from-indofood-agri-resources-broadening-supply-chain-policies/
http://europe.bungeloders.com/images/applications/Bunge_and_Bunge_Loders_Croklaan_Integrated_Grievance_List.pdf
https://www.nestle.com/csv/raw-materials/palm-oil
http://www.musimmas.com/news/general-news/2018/update-on-indoagri-indofood-salim-group
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Nilai ekuitas merosot sebesar $AS 304 juta dari tahun 2017-2018. 

Dari triwulan 1Q17 sampai 2Q19, penghasilan neto, laba kotor, dan EBITDA merosot setiap triwulan, kecuali 

pada triwulan 3Q18 (lihat Gambar 22). Penjualan eksternal menurun, sedangkan penghasilan dari entitas 

terkait meningkat. Penjualan internal ini meningkatkan penghasilan melalui penjualan mentega dan minyak 

goreng. Utang neto meningkat sebesar Rp 2,28 miliar ($AS 163 juta) bila termasuk peningkatan relatif pada 

persediaan dan piutang (berbanding dengan omset). Faktor-faktor ini menyebabkan kerugian bersih mulai dari 

triwulan 2Q18. Total penurunan penghasilan neto mencapai Rp 1.258 miliar ($AS 90 juta) dari triwulan 1Q17 

sampai 2Q19. EBITDA menurun sebesar Rp 805 miliar ($AS 58 juta) dan laba bersih sebesar Rp 722 miliar ($AS 

52 juta) secara triwulan. Pada triwulan 2Q19, penghasilan lebih rendah merupakan akibat dari harga yang 

lebih lemah dan volume yang jauh lebih rendah.   

Gambar 22: Indofood Agri Resources Ltd – Dampak finansial terhadap pendapatan triwulan 
Rp miliar 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 

Pembekuan oleh: 
 

Wilmar 
  

PepsiCo BLC Nestlé, 
Musim 

Mas 
masing-
masing 

   

% penghasilan sebelum 
pembekuan 

 <10%   <10% <10% <10%    

           

Penghasilan neto 4.401 4.117 3.715 3.593 3.187 3.366 3.706 3.798 3.358 3.143 

% perubahan YoY 68% 15% 5% -16% -27% -18% 1% 6% 5% -7% 

% perubahan QoQ 3% -6% -10% -3% -11% 6% 10% 2% -12% -6% 
        

   

Laba kotor 1.057 661 748 729 658 518 624 397 461 170 

% perubahan YoY 101% -6% -11% -49% -36% -20% -13% -46% -30% -66% 

Biaya penjualan 153 144 172 139 118 122 150 135 111 143 

% perubahan YoY 14% -15% 35% 15% -7% -5% 6% -3% -6% 17% 

EBITDA 983 703 766 621 596 474 684 387 393 178 

% perubahan YoY 86% 25% -20% -56% -39% -33% -11% -38% -34% -62% 

Laba bersih 329 79 114 131 53 -99 -18 -362 -130 -393 
        

   

Piutang 1.324 1.372 1.119 1.200 1.293 1.398 1.488 1.395 1.518 1.316 

% dari penghasilan neto 30% 33% 30% 33% 41% 42% 40% 37% 45% 42% 

Persediaan 2.536 2.282 2.220 2.205 2.405 2.727 3.023 2.428 2.234 2.309 

% dari penghasilan neto 58% 55% 60% 61% 75% 81% 82% 64% 67% 73% 

Utang neto 7.713 7.943 7.405 7.601 7.862 8.708 9.050 8.961 9.368 9.997 

Sumber: Laporan triwulan TBLA; Chain Reaction Research 

 

Selama terjadinya pembekuan, kinerja harga saham Indofood Agri Resources memburuk relatif pada tolok 

ukur. Pada tahun 2018, penurunan harga saham menjadi material (lihat Gambar 23 dan 24). 
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Gambar 23: Indofood Agri Resources Ltd – Harga saham pada periode pembekuan 

$AS 1Q17-3Q17 4Q17-4Q18 

Pembekuan oleh: Wilmar PepsiCo, Bunge, Nestlé, Musim Mas 

Harga saham -8% -57% 

Indeks Agrikultur Bursa Efek Indonesia (JKAGRI) -4% -21% 

Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek 
Indonesia (IHSG) 

4% -4% 

Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research 

Gambar 24: Indofood Agri Resources Ltd – Perkembangan harga saham berbanding dengan 
JKAGRI, 2015-2017 

 
Sumber: ThomsonEikon 

 

Berdasarkan angka tahunan, Indofood Agri mengalami penurunan drastis pada penghasilan neto, laba 

kotor, dan EBITDA. Kapitalisasi pasar juga menurun drastis sejak kejadian pembekuan yang dimulai pada 

tahun 2017. Pada tahun 2017-2018, nilai ekuitas perusahaan menurun sebesar $AS 304 juta. Rasio 

piutang/penghasilan neto menunjukkan peningkatan kecil sampai tahun 2017, tetapi lebih meningkat pada 

tahun 2018 (lihat Gambar 25). Utang neto meningkat sebagai akibat dari lemahnya laba dan aliran kas. Sebagai 

akibatnya, rasio utang neto/EBITDA telah meningkat secara substansial sampai titik tinggi sebesar 7,8X. 

Gambar 25: Indofood Agri Resources Ltd – Aspek penting keuangan tahunan 
$AS juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Penghasilan neto 1.437 1.477 1.282 1.262 1.034 1.093 1.183 989 

Laba kotor 525 447 309 360 222 262 239 155 

EBITDA 434 351 252 297 211 263 223 160 
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$AS juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Laba bersih 131 109 45 60 2 27 33 -9          

Piutang 82 81 72 58 59 75 79 89 
         

Utang neto     79 176 410 501 590 563 559 621 

Utang neto + lain-lain 1.022 1.099 1.136 1.233 1.232 1.231 1.245 1.250 

Kapitalisasi pasar 1.404 1.567 994 776 483 507 422 203 

Nilai perusahaan 2.426 2.667 2.130 2.008 1.715 1.737 1.668 1.452          

Rasio: 
        

Marjin bruto 36.5% 30.2% 24.1% 28.5% 21.5% 24.0% 20.2% 15.6% 

Marjin EBITDA 30,2% 23,8% 19,7% 23,5% 20,4% 24,0% 18,9% 16,1% 

Piutang/penghasilan neto 5,7% 5,5% 5,6% 4,6% 5,7% 6,8% 6,7% 9,0% 

Utang neto/EBITDA 2,4 3,1 4,5 4,2 5,8 4,7 5,6 7,8          

Valuasi: 
        

Nilai ekuitas/EBITDA 5,6 7,6 8,4 6,8 8,1 6,6 7,5 9,1 

Nilai ekuitas /Penghasilan 
neto 

1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 1,4 1,5 

Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research 

Selama periode pembekuan, semua aspek penting keuangan menurun. Namun, penurunan tersebut 

merupakan lanjutan dari penurunan sebelum terjadinya pembekuan (lihat Gambar 26).  
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Gambar 26: Indofood Agri Resources Ltd – Total perubahan tahun 2011-2016 dan 2016-2018 
$AS 2011-2016 (%) 2011-2016 ($AS m) 2017-2018 (%) 2017-2018 ($AS m) 
Penghasilan neto -24% -344 -10% -104 

Laba kotor -50% -262 -41% -108 

EBITDA -40% -172 -39% -103 

Laba bersih -79% -104 -133% -36 

     

Kapitalisasi pasar -64% -898 -60% -304 

Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research 

Pembekuan berdampak material terhadap indikator keuangan utama dan nilai 

• SSMS, ANJ, TBLA dan Indofood Agri kehilangan total nilai ekuitas sebesar $AS 1,1 miliar setelah 

pembekuan pertamanya. Total laba bersih menurun sebesar $AS 122 juta. 

• Dampaknya menjadi lebih besar dan lebih konsisten bagi keempat perusahaan tersebut bila dilihat dari 

periode yang lebih panjang setelah pembekuan, dibandingkan hanya pada periode tertentu ketika 

terjadinya pembekuan.  

• Hasil ini kemungkinan besar disebabkan oleh penyusutan lebih lanjut pada leakage market di tahun-

tahun terakhir. 

Sebelum terjadinya pembekuan, indikator keuangan utama menunjukkan pertumbuhan penjualan neto dan 

EBITDA yang tinggi, masing-masing sebesar 19 persen dan 25 persen, dengan laba yang rata-rata stabil (lihat 

Gambar 27).  

Gambar 27: Keuangan pada tahun sebelum pembekuan – total pertumbuhan selama periode* 
$AS SSMS ANJ TBLA Indofood Agri Rata-rata 

Tidak ada pembekuan 2011-2014 2011-2014 2011-2016 2011-2016 
 

      

Penghasilan neto 40% 0% 58% -24% 19% 

Laba kotor 23% -17% 19% -50% -6% 

EBITDA 24% -16% 131% -40% 25% 

Laba bersih 101% -67% 47% -79% 0% 
      

Kapitalisasi pasar n/a n/a 51% -64% -6%       

Perubahan pada rasio: 
     

Marjin bruto -7,0% -8,2% -8,1% -12,5% -9% 

Marjin EBITDA -6,0% -7,5% 7,7% -6,2% -3% 

Piutang/penghasilan neto 1,1% 0,2% 12,0% 1,1% 4% 

*Pertumbuhan kumulatif 
Sumber: Chain Reaction Research 

Indikator keuangan utama merosot secara material dari saat pembekuan mulai berlaku. Kinerja dari semua 

aspek keuangan utama menjadi lebih lemah dibanding sebelum pembekuan. Sebagai contoh, penghasilan 
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neto pada tahun-tahun sebelum terjadinya pembekuan meningkat sebesar 19 persen untuk keempat 

perusahaan tersebut (rata-rata tidak tertimbang atau ‘unweighted average’), sedangkan penurunan sebesar 

1 persen terjadi selama periode dari awal mula pembekuan sampai akhir tahun 2018. Hanya kecenderungan 

penurunan laba kotor saja yang menjadi sedikit lebih kecil, yaitu dari -9 persen menjadi -7 persen.   

Kapitalisasi pasar menunjukkan penurunan signifikan yang rata-rata sebesar 39 persen dari awal mula 

pembekuan, sedangkan angka ini hanya sebesar -6 persen sebelum terjadinya pembekuan (lihat Gambar 28). 

Gambar 28: Aspek keuangan utama pada tahun-tahun setelah pembekuan dimulai sampai akhir 
tahun 2018 – total pertumbuhan 

$AS SSMS ANJ TBLA Indofood Agri Rata-rata 

Pembekuan 2015-2018 2015-2018 2017-2018 2017-2018 
 

      

Penghasilan neto 18% -4% -10% -10% -1% 

Laba kotor 1% -36% -4% -41% -20% 

EBITDA -19% -49% 2% -39% -26% 

Laba bersih -82% -101% -23% -133% -85%       

Kapitalisasi pasar -35% -26% -33% -60% -39%       

Perubahan rasio: 
     

Marjin bruto -7% -14% 1% -8% -7% 

Marjin EBITDA -14% -18% 3% -8% -9% 

Piutang/penghasilan neto 4% 5% 5% 2% 4% 

Sumber: Chain Reaction Research 

Bagi keempat perusahaan tersebut, keterlibatan dalam leakage market mengakibatkan penurunan 

berjangka panjang pada laba bersih dan nilai ekuitas. Total penurunan laba bersih dan nilai ekuitas pada 

keempat perusahaan tersebut masing-masing mencapai $AS 122 juta dan $AS 1,1 miliar (lihat Gambar 29). 

Penurunan tersebut berarti penurunan laba bersih mencapai 69 persen dan nilai ekuitas mencapai 42 persen. 

Gambar 29: Perubahan dalam laba bersih dan nilai ekuitas dari awal mula pembekuan sampai 
akhir tahun 2018/bulan Juli 2019* 

$AS SSMS ANJ TBLA Indofood 
Agri 

Total 

Perubahan laba bersih -51 -19 -16 -36 -122 

Kapitalisasi pasar/perubahan 
nilai ekuitas 

-590 -136 -175 -202 -1.102 

Sumber: Chain Reaction Research; *nilai ekuitas sampai tanggal 30 Juli 2019; realisasi laba bersih pada tahun 2018 

Dalam kurun waktu sembilan bulan, yaitu sejak awal triwulan sebelum masa pembekuan hingga akhir masa 

pembekuan, pembekuan memicu penurunan harga saham rata-rata sebesar -17 persen berbanding dengan -

16 persen untuk indeks JKAGRI selama periode tersebut (lihat Gambar 30). Kinerja harga saham TBLA dan 

Indofood Agri relatif lebih lemah selama periode ini. 
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Gambar 30: Perkembangan harga saham selama triwulan-triwulan pembekuan* 
$AS SSMS ANJ TBLA Indofood 

Agri 
Rata-rata 

Harga saham -15% 11% -32% -33% -17% 

Indeks Agrikultur Bursa Efek Indonesia (JKAGRI) -21% -15% -16% -13% -16% 

Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek 
Indonesia (IHSG) 

-14% -11% -9% 0% -9% 

*Mulai dari hari perdagangan pertama pada triwulan sebelum terjadinya pembekuan sampai hari perdagangan terakhir pada triwulan setelah 
pembekuan. 
Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research 

Gambar 31 mengindikasikan bahwa sejak pembekuan pertama untuk setiap perusahaan sampai akhir bulan 

Juli 2019, harga saham perusahaan yang dibekukan menurun rata-rata sebesar 42 persen, berbanding dengan 

penurunan sebesar 38 persen untuk indeks JKAGRI dan kenaikan sebesar 10% untuk IHSG.  

Gambar 31: Perkembangan harga saham sejak pembekuan pertama untuk setiap perusahaan 
sampai tanggal 30 Juli 2019* 

$AS SSMS ANJ TBLA Indofood 
Agri 

Rata-rata 

Harga saham -47% -37% -46% -39% -42% 

Indeks Agrikultur Bursa Efek Indonesia (JKAGRI) -49% -48% -27% -30% -38% 

Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek 
Indonesia (IHSG) 

9% 10% 4% 16% 10% 

* Mulai dari hari perdagangan pertama pada triwulan sebelum triwulan terjadinya pembekuan sampai tanggal 30 Juli 2019. 
Sumber: Bloomberg; Chain Reaction Research  

Pembekuan yang lebih terkini mengakibatkan penurunan harga saham yang lebih besar lagi, kemungkinan 

karena semakin menyusutnya leakage market. Pembekuan dalam kurun waktu tahun 2017-2018 lebih 

berdampak material terhadap harga saham. Dalam masa tiga triwulan, harga saham keempat perusahaan 

tersebut rata-rata menurun sebesar 20 persen, berbanding dengan penurunan JKAGRI yang sebesar 13 persen. 

Sementara itu, IHSG turun sebesar 7 persen. Hal yang paling masuk akal untuk menjelaskan keadaan ini adalah 

leakage market menjadi lebih kecil. Saat pembekuan pertama pada tahun 2015, perusahaan perkebunan 

masih relatif mudah untuk mencari pasar penggantinya. Setelah itu, pasar alternatif menjadi semakin jarang. 

Pada tahun-tahun terakhir, lebih banyak perusahaan dagang/penyulingan yang menerapkan kebijakan NDPE, 

termasuk aktor leakage market seperti IFFCO.  
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Lampiran: Metodologi dan Metrik  

Pada analisis mengenai potensi dampak keuangan akibat pembekuan oleh pembeli NDPE, fokus terletak pada 

laporan laba rugi dan laporan neraca dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, khususnya pada metrik-metrik 

utama sebagai berikut: 

• Penghasilan neto. Metrik ini penting untuk mengetahui sejauh mana pembekuan pembelian yang 

berkaitan dengan pelanggaran NDPE atau RSPO mempengaruhi penghasilan neto akibat dampak yang 

mungkin terasa pada volume penjualan. Harga per ton dapat menurun sebagai akibat dari penjualan 

minyak kelapa sawit di leakage market. Volume penjualan juga dapat terkena dampak karena 

pencarian pembeli yang menjadi lebih sulit.    

• Perkembangan laba kotor dan EBITDA. Laba kotor adalah perbedaan antara harga jual dan biaya bahan 

baku dan pasokan dari petani kecil. Marjin ini dapat terpengaruh apabila terjadi penurunan volume 

atau penjualan ke leakage market. EBITDA merupakan hasil akhir setelah pengeluaran biaya 

personalia dan biaya lainnya, sehingga menjadi lebih volatil karena merupakan hasil akhir setelah 

terjadinya unsur biaya yang kurang fleksibel. 

• Biaya penjualan. Ini dapat meningkat apabila perusahaan dibekukan dan perlu mencari pembeli baru.  

• Perubahan laba bersih. Ini adalah metrik penting untuk setiap perusahaan karena merupakan hasil 

akhir setelah pembayaran biaya bunga dan pajak. Biaya bunga yang lebih tinggi bisa jadi merupakan 

akibat dari pembekuan karena item-item yang ada di laporan neraca akan terdampak. 

• Perkembangan piutang dan persediaan. Sebagai konsekuensi dari tekanan yang melekat dalam 

kegiatan penjualan minyak kelapa sawit ke leakage market dan pengetahuan akan situasi ini oleh 

pembeli baru di leakage market, maka pembeli tersebut mungkin akan menunda pembayaran. Hal ini 

akan menyebabkan piutang yang lebih tinggi di kolom aset di dalam laporan neraca. Sebagai 

akibatnya, utang neto akan meningkat. Pembekuan juga dapat menyebabkan persediaan yang lebih 

tinggi. 

• Utang neto. Piutang dan persediaan yang lebih tinggi mengakibatkan utang neto yang lebih tinggi pula. 

• Aset terlantar. Tambahan asset tertulis akibat adanya risiko akses market atau isu peraturan 

perundangan yang memaksa perusahaan untuk melakukan penulisan aset tertentu. Hal ini dapat 

terdiri dari investasi yang berkaitan dengan konsesi.   

Indikator keuangan utama dimonitor dengan dua cara:  

• Selama periode tiga triwulan sebelum, selama, dan sesudah pembekuan. Melalui ukuran ini, triwulan 

yang ‘normal’ (Q (t-1)) dapat dibandingkan dengan dua triwulan di mana pembekuan dapat 

berdampak terhadap metrik utama pada Q (t) dan Q (t+1). 

• Selama jangka waktu yang lebih lama dari tahun 2011-2018. Pembekuan oleh perusahaan yang lebih 

besar mendorong pembeli yang lebih kecil untuk ikut menghentikan pembelian dari perkebunan 

tertentu. Fakta yang baru ini mungkin masih belum diketahui. Melalui perbandingan antara periode 

sebelum terjadinya pembekuan dan tahun pembekuan pertama sampai akhir tahun 2018, maka 

perubahan kecenderungan pada metrik utama dapat diamati. 
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Nilai perusahaan dimonitor melalui kapitalisasi pasar atau nilai ekuitas: 

• Perkembangan dalam nilai ekuitas/kapitalisasi pasar dan harga saham. Perkembangan nilai ekuitas 

merupakan gambara dari ekspektasi akan pengembangan ke depan aliran kas bebas oleh perusahaan. 

Perkembangan harga saham relatif dibandingkan perusahaan sebaya mencerminkan sejauh mana 

suatu perusahaan yang dibekukan telah berkembang dibandingkan dengan tolok ukur yang juga 

mencakup pelaku industri yang tidak dibekukan. 

• Dua periode waktu juga digunakan untuk menentukan nilai ekuitas. Ketika mengamati dampak 

triwulanan, maka harga saham pada hari perdagangan pertama dari triwulan sebelum terjadinya 

pembekuan dibandingkan dengan harga saham pada hari perdagangan terakhir dari triwulan setelah 

pembekuan. Periode 90 hari ini mungkin terasa panjang, namun dapat menangkap dampak terhadap 

harga saham dari diskusi dan informasi pasar sebelum terjadinya pembekuan, dan dampak dari kabar 

yang menyebar setelah pembekuan diumumkan secara resmi.      

Metodologi ini mempunyai berbagai keterbatasan. Misalnya, penggabungan usaha, akuisisi dan divestasi, yang 

tidak diselidiki dalam laporan ini, mungkin akan berdampak pada perkembangan metrik-metrik utama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanggahan: 

Laporan ini dan informasi yang termuat di dalamnya berasal dari sumber publik terpilih. Chain Reaction Research merupakan proyek lepas dari Climate Advisers, Profundo, dan Aidenvironment (yang 

secara individu maupun bersama, disebut "Sponsor"). Sponsor percaya bahwa informasi dalam laporan ini berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Sponsor tidak menjamin 

akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, sehingga apapun yang terdapat dalam dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan. Pernyataan 

yang ada mencerminkan penilaian saat ini dari para penulis artikel atau berita terkait, dan belum tentu mencerminkan pendapat Sponsor. Sponsor menyangkal kewajiban, baik secara bersama maupun 

terpisah, yang timbul atas penggunaan dokumen ini serta isinya. Tidak ada isi apapun yang merupakan atau diartikan sebagai penawaran al at-alat keuangan maupun sebagai nasehat investasi atau 

rekomendasi dari Sponsor mengenai investasi maupun strategi lain (msl., untuk “membeli”, “menjual”, atau “memegang” satu investasi atau tidak). Karyawan Sponsor dapat memegang jabatan di 

perusahaan, proyek atau investasi yang tercakup oleh laporan ini. Tidak ada aspek apapun dari laporan ini yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan individu dari suatu investor maupun 

calon investor. Pembaca perlu menentukan sendiri apakah setuju atau tidak pada isi dokumen ini dan informasi maupun data apapun yang disampaikan oleh Sponsor. 
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