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Ref. No. 00014/2.0110-01/BS/04/0426/1/V/2022 Jakarta, 31 Mei 2022 
 

Kepada Yth,  
Direksi  
PT LAUTAN LUAS Tbk 
Graha Indramas 
Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77 
Jakarta 11410 

Dengan hormat,  

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 17/POJK.04/2020 (“POJK 17/2020”), PT Lautan Luas Tbk (“Perseroan”) telah menunjuk KJPP Ihot 
Dollar & Raymond (“ID&R”), sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat atas kelayakan 
rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan (selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”), sesuai 
dengan Surat Penugasan No. 012/III/FS/22/KJPPID&R tertanggal 16 Maret 2022. 

ID&R merupakan kantor jasa penilai publik yang terdaftar sebagai profesi penunjang di pasar modal 
berdasarkan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan No. 1408/KM.1/2012 tanggal 27 November 2012. 
Rekan telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan 
oleh asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah dengan No. MAPPI: 06-S-01969 dan No. Izin: STTD.PB-
22/PM.2/2018.  

Sebelumnya kami telah menerbitkan Laporan No. 00012/2.0110-01/BS/04/0426/1/IV/2022 tertanggal 
25 April 2022 dan dengan ini kami menyatakan membatalkan laporan penilaian tersebut. Laporan ini 
merupakan laporan revisi yang kami terbitkan kembali dengan penambahan dan perbaikan sebagai 
berikut: 

1. Metodologi dan kesimpulan studi kelayakan; 

2. Ringkasan analisis kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model 
manajemen dan kelayakan keuangan; 

3. Opini Laporan Keuangan Perseroan dan pihak yang diwawancara; 

4. Produk dan Jasa dan Pasar yang Dituju; 

5. Analisa Kelayakan Teknis dan Kelayakan Pola Bisnis serta Analisa SWOT; 

6. Proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi; 

7. Pengungkapan perhitungan dalam Analisa Kelayakan Keuangan Manajemen. 

Identitas Pemberi Tugas 

Nama  : PT Lautan Luas Tbk  
Bidang usaha : Perdagangan, real estat serta pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan 
Alamat  : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410  
Telepon  : (021) 8066 0777 
Faksimili : (021) 8066 0020 
Website  : www.lautan-luas.com 

http://www.lautan-luas.com/


 

 

Maksud dan Tujuan 

Mengkaji kelayakan bisnis sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, 
untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 (selanjutnya disebut 
“Rencana Transaksi”).  

Tanggal Penilaian 

Tanggal pisah batas (cut off date) penilaian adalah per 31 Desember 2021, dimana batas tersebut 
diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. 

Asumsi dan Kondisi Pembatas 

Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa 
asumsi dan kondisi pembatas antara lain: 

• Laporan Studi Kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion;  

• Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses 
penilaian; 

• Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya; 

• Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran 
proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya 
(fiduciary duty);  

• Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang 
telah disesuaikan;  

• Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, 
yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;  

• Penilai bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan ini dan kesimpulan nilai akhir; 

• Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan. 

Metodologi Studi Kelayakan 

Metodologi yang digunakan dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi antara 
lain: 

• Pengumpulan data-data primer dari Perseroan terkait Rencana Transaksi yang meliputi data-data 
identitas, perizinan, struktur organisasi, tenaga ahli, rencana usaha serta data-data lainnya terkait 
Rencana Transaksi; 

• Analisis makro ekonomi dan industri untuk mengevaluasi pengaruh atas faktor tersebut terhadap 
kinerja Perseroan di masa mendatang; 

• Dalam melakukan penugasan ini, analisis yang dilakukan terhadap kelayakan penambahan 
kegiatan usaha Perseroan menggunakan indikator Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 
(IRR), Break Even Point (BEP), Return on Investment (ROI) dan Profitability Index (PI). 

 

 



 

 

Analisa Kelayakan Usaha 

1. Analisa Kelayakan Pasar 

Bahan Kimia 

Industri pengolahan nonmigas mencatatkan pertumbuhan sekitar 3,67% sepanjang tahun 2021 atau 
lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sekitar 2,52% 
dikarenakan adanya dampak terjadinya pandemi Covid-19. Pemulihan sektor manufaktur terjadi 
berkat berbagai kebijakan strategis yang telah dikeluarkan pemerintah guna mendongkrak 
produktivitas sekaligus menciptakan iklim usaha kondusif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
(BPS), beberapa industri mengalami pertumbuhan yang cukup baik salah satunya yaitu industri 
kimia, farmasi dan obat tradisional melanjutkan tren positifnya dengan pertumbuhan sekitar 9,61%. 

Pengolahan Air 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat skor Indeks Kualitas Air (IKA) 
2021 dalam penghitungan sementara tercatat sekitar 53,33 poin, yang belum mencapai target 
nasional sebesar 55,2 poin sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. IKA 2021 mengalami penurunan 0,2 poin 
dibandingkan pada tahun 2020 tercatat sekitar 53,53 poin. Salah satu penyebab IKA belum 
mencapai target adalah masih adanya biological oxygen demand (BOD) dan E Coli. Hal tersebut 
mencerminkan limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik, sehingga diperlukan upaya 
mempercepat perbaikan sanitasi. 

Produk Sanitasi 

Produksi oleokimia mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang pandemi hingga 83,33% 
selama pandemi, menyusul naiknya permintaan sanitizer dan detergen. Menurut Ketua Umum 
Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), biasanya produksi domestik hanya sekitar 60 
ribu ton per bulan. Sejak pandemi, terjadi peningkatan menjadi 100-110 ribu ton per bulan. Artinya, 
ada lonjakan hingga 50 ribu ton atau 83,33% sejak pandemi Covid-19 untuk produksi soap noodle, 
fatty acid dan fatty alcohol yang merupakan bahan baku untuk sabun, detergen dan sanitizer. 
Ekspor juga mengalami lonjakan dimana sebelum pandemi rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 
14-16%. Setelah pandemi, dari tahun 2019 ke 2021 rata-rata pertumbuhan sekitar 18-23%. Tahun 
2021, ekspor oleokimia mengalami peningkatan menjadi 4,1 juta ton, dibandingkan tahun 2020 yang 
sebesar 3,8 juta ton. 

Tepung 

BPS mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) pada bulan Maret 2022 mengalami inflasi 
sekitar 0,75% secara bulanan (month-to-month/mtm). Menurut Kepala BPS, kenaikan tertinggi 
terjadi pada sektor pertanian dengan inflasi sekitar 1,53% mtm. Penyebab utamanya adalah 
kenaikan harga komoditas seperti kelapa sawit, cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit dan cabai 
hijau. BPS mencatat inflasi sektor industri pada bulan Maret 2022 mencapai 0,57% mtm, didorong 
oleh kenaikan harga komoditas LPG, tepung terigu, tepung tapioka dan solar. 

Kosmetik 

Industri kosmetik mengalami pergeseran (shifting) dan perubahan besar di masa pandemi Covid-19. 
Meskipun berdampak pada penurunan pendapatan, pada tahun 2022 terdapat banyak peluang baru 
yang dapat mendongkrak pertumbuhan bisnis. Menurut pelaku usaha, akan ada tiga shifting penting 
di industri kecantikan. Pertama, pandemi mengubah pasar produk beauty and personal care. 
Konsumen lebih menyukai produk perawatan kulit (skincare) dibandingkan produk dekoratif seperti 
bedak, lipstik, parfum dan sebagainya. Kedua, pergeseran model bisnis akibat perubahan jalur 



 

 

distribusi. Jika dahulu  jalur distribusi cukup panjang hingga ke ritel, sekarang cenderung direct to 
consumer. Kemudahan jalur distribusi juga didorong saluran penjualan melalui e-commerce. Ketiga, 
strategi pemasaran beralih ke honest review alih-alih menggunakan personal branding influencer. 
Pandemi membuat konsumen tidak bisa melihat produk tester, mencoba atau mencium baunya di 
toko langsung, maka memanfaatkan teknologi sebagai sumber informasi produk. 

2. Analisa Kelayakan Teknis 

Perseroan selama ini telah menjalankan kegiatan usaha pendukung dan jasa dalam sistem 
pengolahan air melalui entitas anaknya serta afiliasinya dalam bidang solusi pengolahan air. Jasa 
pengoperasian dan pemeliharaan water treatment yang nanti dijalankan oleh Perseroan akan 
didasarkan pada volume air baku atau air limbah yang diolah pada fasilitas pengolahan air yang 
dimiliki oleh para pelanggan serta tarif atas jasa pengoperasian yang disediakan oleh Perseroan.  

Perseroan hanya memberikan jasa pengoperasian dan pemeliharaan terhadap fasilitas pengolahan 
air para pelanggan. Fasilitas pengolahan air seperti peralatan dan mesin telah dimiliki oleh para 
pelanggan atau dapat disediakan oleh pihak afiliasi Perseroan yaitu LSA dan LOW dengan menjalin 
kerja sama sesuai kesepakatan dengan para pelanggan. Sehubungan dengan jasa yang disediakan 
oleh Perseroan, nantinya Perseroan akan menempatkan tenaga ahli berupa operator dan teknisi 
untuk memantau pengoperasian dan pemeliharaan atas fasilitas pengolahan air para pelanggan 
secara berkala. 

Pendapatan atas penjualan produk sanitasi akan didasarkan pada banyaknya permintaan para 
pelanggan terhadap produk sanitasi dengan satuan volume per kg yang terdiri dari dua bentuk yaitu 
bubuk dan cair serta harga penjualan produk. Produk sanitasi terutama akan ditujukan untuk 
membersihkan dan sanitasi pada pabrik-pabrik manufaktur makanan dan minuman. Sementara itu, 
penjualan atas produk tepung nantinya akan dijual dalam bentuk paket per kg yang ditujukan 
kepada perusahaan-perusahaan dalam industri makanan terutama yang berfokus pada produk 
daging, snack dan noodle. Perseroan juga akan melakukan penjualan atas produk kosmetik berupa 
produk perawatan wajah kepada perusahaan-perusahaan pemilik brand kosmetik. Pendapatan 
Perseroan atas perdagangan kosmetik nantinya akan dipengaruhi oleh jenis produk perawatan 
wajah yang dijual, volume dan harga penjualan produk.  

Selama ini segmen distribusi Perseroan didominasi oleh penjualan bahan kimia dasar dan khusus. 
Perseroan berencana untuk memperluas segmen distribusi bahan kimia dengan juga melakukan 
penjualan pada produk bahan kimia berbahaya dan beracun serta perdagangan atas produk 
sanitasi, tepung dan kosmetik. Perseroan nantinya akan memperoleh tambahan pendapatan atas 
penjualan bahan kimia berbahaya dan beracun antara lain dari penjualan Hidrasin 35%, Hidrogen 
Peroksida, Phosphoric Acid, Natrium Hidroksida dan Acetic Acid yang akan dijual per kilogram (kg) 
dengan harga penjualan yang berbeda-beda serta ditujukan kepada perusahaan di industri yang 
bervariatif seperti pertambangan emas, logam aluminium, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan 
tekstil. 

3. Analisa Kelayakan Pola Bisnis 

Jasa pengoperasian dan pemeliharaan water treatment  

Perseroan tidak menyediakan fasilitas pengolahan air berupa peralatan maupun mesin. Peralatan 
dan mesin pengolahan air tersebut telah dimiliki oleh para pelanggan atau dapat dilakukan proses 
instalasi peralatan dan mesin pengolahan air melalui jalinan kerjasama antara pelanggan dengan 
pihak afiliasi Perseroan. Dalam prosesnya, para operator dan teknisi akan melakukan pemeriksaan 
terlebih dahulu terhadap fasilitas pengolahan air yang dimiliki para pelanggan seperti melakukan 
persiapan atas sumber air yang akan diolah, pembersihan lingkungan di sekitar lokasi hisap dan 
ruang pompa air dari sampah atau materi yang akan mengganggu operasi pemompaan air serta 
mengamati kondisi air, alat pengukur dan hal lainnya. 



 

 

Setelah pemeriksaan terhadap peralatan selesai dilakukan, para operator dan teknisi akan 
menyambungkan pipa pada instalasi dan memastikan semua sistem perpipaan berfungsi 
sebagaimana mestinya. Setelah itu akan ditentukan seberapa banyak penggunaan dosis bahan 
kimia sesuai dengan kebutuhan atas masing-masing bahan kimia yang kemudian akan dilarutkan di 
dalam tangki pencampur dan diaduk. Bahan kimia yang telah dilarutkan dan diaduk akan 
dipindahkan ke pompa dosing. Operator dan teknisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 
unit pengaduk, unit sedimentasi, unit filtrasi dan unit penampungan air bersih. Pada unit 
penampungan air bersih, operator dan teknisi akan memantau debit air yang masuk dan memeriksa 
kualitas air secara berkala.  

Perdagangan produk sanitasi, tepung, kosmetik, bahan kimia berbahaya dan beracun 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang perdagangan, produk sanitasi akan diperoleh 
sebagian besar secara impor dari berbagai negara yaitu Prancis, Inggris, Filipina, Vietnam dan 
lainnya. Pasokan produk tepung tapioka secara komposisi akan diperoleh secara lokal 70% dan 
impor 30%, sementara untuk pasokan tepung yang berasal dari hasil olahan telur akan diperoleh 
seluruhnya secara impor.  

Pendistribusian atas produk sanitasi dan tepung akan difokuskan pada perusahaan-perusahaan 
yang menjalankan kegiatan usaha dalam industri makanan dan minuman. Produk sanitasi akan 
difokuskan pada penggunaan sebagai pembersih dan sanitasi pada pabrik-pabrik makanan dan 
minuman, sementara produk tepung akan digunakan untuk pemrosesan makanan yang berasal dari 
tepung. Produk sanitasi dan tepung akan dijual sesuai dengan volume permintaan yang telah 
disepakati oleh para pelanggan dengan Perseroan. 

Sementara perdagangan kosmetik yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah perdagangan 
produk jadi kosmetik yang kemudian akan didistribusikan kepada perusahaan yang memiliki brand 
kosmetik. Dalam prosesnya, Perseroan nantinya membantu para pelanggan dari mulai 
pengembangan formula, penyediaan bahan baku hingga produksi menjadi barang jadi kosmetik.  

Perseroan akan melakukan kerjasama dengan pabrik jasa maklon/ tolling manufaktur yang telah 
ditugaskan untuk memproduksi bahan baku menjadi produk jadi kosmetik, dimana pelanggan 
tersebut tidak memiliki pabrik manufaktur atas produknya sendiri. Kemudian Perseroan akan 
membeli produk jadi kosmetik berupa produk perawatan wajah seperti toner, serum dan facial 
cleanser dari pabrik tersebut dan menjualnya ke pelanggan Perseroan. 

Sementara produk bahan kimia berbahaya dan beracun nantinya akan dijual ke target pasar yang 
bervariatif antara lain kepada perusahaan pertambangan emas, logam aluminium, PLTU, tekstil dan 
berbagai sektor industri. Seluruh produk-produk tersebut nantinya akan disimpan di gudang 
Perseroan sebelum didistribusikan kepada pelanggan.  

4. Analisa Kelayakan Model Manajemen 

Perseroan dalam melakukan penambahan kegiatan usaha ini membutuhkan tenaga ahli yang dapat 
mendukung usaha baru Perseroan. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan 
menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berperan sangat penting atas keberhasilan usaha 
yang dijalankan sehingga selalu menempatkan karyawannya pada posisi yang sesuai dengan 
keahlian dan kemampuannya agar dapat berkontribusi secara efektif dan efisien. Selain itu, selalu 
memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM-nya melalui program pengembangan kompetensi 
serta evaluasi pengelolaan SDM secara berkala. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan berencana 
untuk menambah tenaga-tenaga yang kompeten dalam mendukung kegiatan operasional 
Perseroan pada bidang penyediaan jasa pengoperasian  dan pemeliharaan water treatment.  

 



 

 

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terlepas dari risiko. Risiko-risiko dapat 
berdampak terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan. Berdasarkan 
berbagai risiko yang dimiliki, Perseroan perlu untuk memprioritaskan dalam hal mengidentifikasi, 
mengevaluasi dan meminimalkan risiko-risiko dalam seluruh lingkup kegiatannya, serta memastikan 
semua temuan dan rekomendasi dari komite audit dan audit internal manajemen telah 
ditindaklanjuti. 

Saat ini, Perseroan telah memiliki komisaris dan direksi yang cukup memadai untuk mendukung 
kegiatan usaha barunya di bidang jasa pengoperasian dan pemeliharaan water treatment serta 
perdagangan produk sanitasi, tepung, kosmetik, bahan kimia berbahaya dan beracun. Perseroan 
telah memperhatikan dan mempertimbangkan susunan manajemen yang lengkap dengan adanya 
pembagian konsentrasi manajerial di bidang utama seperti finansial, operasional dan pemasaran. 

5. Analisa Kelayakan Keuangan Manajemen 

Untuk mengevaluasi kelayakan investasi pada Rencana Transaksi digunakan 2 (dua) indikator yaitu 
Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR), yang didasarkan pada nilai kini arus kas 
bersih. Penggunaan NPV berarti mengukur nilai kini dari pengeluaran investasi dan manfaat bisnis 
yang digambarkan oleh proyeksi manfaat neto. 

Nilai NPV mencerminkan selisih dari nilai sekarang arus kas masa datang dengan nilai investasi. 
Jika nilai NPV positif maka investasi tersebut dapat diterima sedangkan jika nilai NPV negatif, 
investasi tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan. Nilai IRR mencerminkan besarnya tingkat bunga 
yang apabila digunakan untuk mendiskonto seluruh selisih kas masuk akan menghasilkan jumlah 
kas yang sama dengan jumlah investasi.  

Analisa kelayakan keuangan manajemen Perseroan didasarkan pada proyeksi keuangan sesuai 
Rencana Transaksi berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). 
Kelayakan investasi Perseroan dihitung dengan menggunakan dua indikator yaitu Net Present 
Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR), dengan ringkasan sebagai berikut: 

Keterangan NPV (Rp) IRR (%) 

KBLI baru 62.514.005.569 1528,90 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam 
rangka menentukan kelayakan usaha, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi berupa 
penambahan KBLI yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini disusun 
dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada penambahan 
yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dan hubungan manajemen Perseroan dengan 
pelaksanaan Rencana Transaksi, yang meliputi kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis 
dan keuangan, peraturan Pemerintah Indonesia dan penambahan organisasi dan/atau manajemen 
Perseroan setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi mungkin 
akan berbeda jika setelah tanggal laporan dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormat kami, 
KJPP Ihot Dollar & Raymond 
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