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DEFINISI 

 

 

ID&R : 

 

Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar dan Raymond, penilai 

Independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat 

kewajaran atas penandatanganan perjanjian pinjaman terkait 

Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).   

 

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, yang secara efektif telah mengambil alih 

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan 

kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam dan 

LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. 

 

Pemegang Saham Perseroan 

 

: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam 

Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro 

Administrasi Efek, yakni PT Datindo Entrycom. 

 

POJK 42/2020 

 

: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 Tahun 

2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan 

Kepentingan.  

 

Perseroan 

 

: PT Lautan Luas Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang 

didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik 

Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Barat. 

 

LTL Singapore  : Lautan Luas Singapore Pte. Ltd., Perusahaan yang didirikan 

berdasarkan hukum negara Republik Singapura. Terdaftar pada 

Accounting and Corporate Regulatory (ACRA) pada tanggal 17 

Juni 1999. Beralamat di 75 Bukit Timah Road, #05-14 Boon Siew 

Building, Singapore 229833. 

 

Hongze : Lautan Hongze Chemical Industry Ltd., Perusahaan yang 

didirikan berdasarkan hukum negara Republik Rakyat Tiongkok, 

didirikan pada tanggal 28 April 2002. Beralamat di No. 20 North 

Renmin Road, Gaoliangjian Town, Hongze County. 

 

Transaksi  

 

: Transaksi sebagaimana didefinisikan pada paragraf 2 bagian 

Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini. 

 

Transaksi Afiliasi 

 

: Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan 

Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari 
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anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang 

saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

Angka 3 POJK 42/2020. 

 

UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan 

kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi sehubungan 

dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara LTL Singapore dengan Hongze tertanggal 26 

Oktober 2014 sebesar US$ 14.240.000,00 (termasuk perubahannya tanggal 10 Juli 2015 dan 28 Agustus 

2019, serta perubahan terakhir tanggal 22 Juli 2022) (selanjutnya disebut “Transaksi”). 

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, 

khususnya ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi 

dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi sebagai 

bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020. 

 

 

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI 

 

 

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI 

       

1. Alasan dan Latar Belakang 
 

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan memiliki saham dalam LTL Singapore 

(100%). Perseroan juga memiliki saham di dalam Hongze melalui LTL Singapore (48.1%). 

LTL Singapore dan Hongze telah menandatangani suatu Perjanjian Pinjaman pada tahun 2014 

terkait Transaksi, dimana LTL Singapore bertindak selaku sebagai pemberi pinjaman dan 

Hongze sebagai penerima pinjaman. Pinjaman ini bertujuan untuk ekspansi usaha dan 

investasi proyek baru dimana termasuk didalamnya adalah penambahan kapasitas untuk 

produk yang sudah ada. 

 

2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Transaksi 

 

Tujuan dan manfaat pelaksanaan Transaksi adalah: 

 

a. Latar belakang dan Tujuan Transaksi 

 

Hongze merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan dengan kepemilikan saham 

Perseroan pada Hongze sebesar 48.1% melalui entitas anak di Singapura, LTL Singapore. 

Transaksi ini dilakukan dengan tujuan investasi untuk ekspansi usaha dan investasi proyek 

baru dimana termasuk didalamnya adalah penambahan kapasitas untuk produk yang sudah 

ada. 
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Atas tujuan tersebut, Hongze telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan para 

pemegang sahamnya yang mana salah satunya termasuk LTL Singapore. 

b. Manfaat Transaksi bagi Perseroan 

 

Dengan dilakukannya Transaksi ini, diharapkan grup Perseroan akan mendapat 

keuntungan lebih dari hasil investasi tersebut. 

 

 

3. Ringkasan Transaksi  

 

Berikut dibawah ini adalah ringkasan Transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang dibuat 

pada tanggal 26 Oktober 2014 (termasuk perubahannya tanggal 10 Juli 2015 dan 28 Agustus 

2019, serta perubahan terakhir tanggal 22 Juli 2022). 

 

No. Perihal Keterangan 

1. Nama Pihak a. LTL Singapore (selaku pemberi pinjaman) 

 

b. Hongze (selaku penerima pinjaman) 

2. Limit 

Pinjaman 

Maksimum USD 10.000.000 dan USD 4.240.000 

 

3. Periode 

Pinjaman 

 

Tanggal 26 Oktober 2014 – 13 November 2019, diperpanjang 

jatuh tempo menjadi tanggal 30 November 2023 

4. Tingkat 

Bunga 

Tahunan 

 

0,5% per tahun diubah menjadi 1% per tahun 

5. Sisa Jumlah 

Pinjaman 

Per 31 Maret 2022, sisa jumlah pinjaman sebesar US$5.686.352 

(lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima 

puluh dua Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 

Rp81.593.470.444 (delapan puluh satu miliar lima ratus 

sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat 

ratus empat puluh empat Rupiah). 

 

 

 

4. Keterangan Mengenai Perseroan, LTL Singapore, dan Hongze (Pihak-Pihak Yang 

Terafiliasi Dalam Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan) 
 

 
a. Perseroan  

                    
i. Riwayat Singkat 

 
Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Andil Maskapai Dagang dan 
Industri Lim Teck Lee (Indonesia) berdasarkan Akta No.75 tanggal 18 Januari 1951 
dibuat oleh Notaris Raden Mas Soerojo. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A8/13/9 tanggal 13 Juli 1951 dan 
diumumkan dalam Berita Negara No.16 tanggal 22 Februari 1952, Tambahan No.212. 



 

5 

 

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi PT Lautan Luas berdasarkan Akta No. 90, 
tanggal 29 Desember 1964, yang dibuat oleh wakil notaris Loe Sioe Hoa Nio di Jakarta, 
yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A.5/24/20 
tanggal 20 April 1965 dan diumumkan dalam Berita Negara No.76 tanggal 21 
September 1965, Tambahan No.204.  
 
Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham No.S-1346/PM/1997 
tanggal 18 Juni 1997 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. 
 
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, 
anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lautan Luas Tbk  No. 03 
tanggal 3 Juni 2022 dibuat di hadapan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H. M.Kn., 
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memproleh persetujuan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia No.AHU-0043955.AH.01.02.TAHUN 2022 Tanggal 28 Juni 2022 
(“Anggaran Dasar Perseroan”). 
 

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah 
berusaha dalam bidang: 
 
a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; 

b. Real Estat; 

c. Pengangkutan dan Pergudangan; 

d. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; 

e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; 

f. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material 

Sampah, dan Aktivitas Remediasi; 

g. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, 

Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan 

kegiatan usaha sebagai berikut: 

 

I. Kegiatan Usaha Utama: 

   

a. Melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan 

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, antara lain:  

i. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, 

mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup 

lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam 

kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan 

sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk 

makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum 

disebutkan di atas (Kode KBLI 46209) 

ii. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha 

perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta 

produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan 

produk sejenis lainnya (Kode KBLI 46315) 
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iii. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian 

Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan 

minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan 

rempah-rempah (Kode KBLI 46319) 

iv. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, mencakup usaha 

perdagangan obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-

obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia (Kode KBLI 46441) 

v. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan, mencakup usaha 

perdagangan besar obat farmasi untuk hewan yang meliputi kegiatan 

pemasukan, pengeluaran dan distribusi (Kode KBLI 46444) 

vi. Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan, 

mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk 

manusia maupun hewan (Kode KBLI 46447) 

vii. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku 

Cadang, dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan besar 

mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta 

perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-

macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk 

perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain 

ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer 

untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan 

komputer (Kode KBLI 46591) 

viii. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, 

mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta 

perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 

46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik 

dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar 

robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl 

untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar 

kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai 

jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan 

komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran (Kode KBLI 

46599) 

ix. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, mencakup usaha 

perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan 

bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, 

alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan 

bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan 

besar emas dan logam mulia lain (perak, platina) (Kode KBLI 46620) 

x. Perdagangan Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, mencakup usaha 

perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi 

seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa 

besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, 

kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng 

lembaran (Kode KBLI 46631) 

xi. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia, mencakup usaha 

perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, 

seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, 

pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, 

garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain (Kode KBLI 46651) 
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xii. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia, mencakup usaha 

perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian 

(Kode KBLI 46652) 

xiii. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar, mencakup 

usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar 

(Kode KBLI 46693) 

xiv. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur, mencakup usaha 

perdagangan telur dan hasil olahan telur (Kode KBLI 46325) 

xv. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, mencakup usaha 

perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, 

tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang 

dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk 

bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan 

penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk 

berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman 

produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan 

untuk hewan piaraan dan makanan ternak (Kode KBLI 46339) 

xvi. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, mencakup usaha 

perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, 

bedak dan lainnya (Kode KBLI 46443) 

xvii. Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mencakup 

usaha perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3) (Kode 

KBLI 46654) 

xviii. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga 

Lainnya YTDL, mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang 

dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari 

kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman 

suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah 

tangga (detergen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga 

pendidikan (Kode KBLI 46499). 

 
b. Melakukan kegiatan usaha Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, 

mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real 

estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, 

bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas 

penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan 

rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan 

secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan 

penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk 

penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi 

tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian 

untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68111);  

 

c. Melakukan kegiatan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha 

yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang 

tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil (Kode KBLI 52101); 

 

d. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, mencakup usaha 

pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan 

air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan 

penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, 
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mobil tangki (asal mobil tangka tersebut masih dalam satu pengelolaan 

administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada 

konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan 

pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/swasta 

antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan (Kode KBLI 36001); 

 

e. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, mencakup kegiatan 

pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air 

limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air 

limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui 

saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, 

penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup 

kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan 

saluran pembuangannya (Kode KBLI 37021). 

 

f. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, mencakup kegiatan 

pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air 

limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah 

industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, 

kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-

lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan 

saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya (Kode KBLI 37022) 

 

g. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas, secara khusus  

menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior 

umum, pemeliharaan,  pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, 

pengiriman  surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang  

berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok 

ini juga menyediakan tenaga operasianal untuk melakukan kegiatan penunjang 

ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau 

kegiatan utama klien (Kode KBLI 81100). 

 

II. Kegiatan Usaha Penunjang:  
 

a. Melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan Pergudangan, antara lain:  

i. Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan 

kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut 

dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil (Kode KBLI 52101) 

ii. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, mencakup operasional 

angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut 

lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak 

terbuka dan bak tertutup (box) (Kode KBLI 49431) 

iii. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus, mencakup operasional 

angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang 

secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan 

bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, 

angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, 

angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan 

tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan 

bermotor (Kode KBLI 49432) 
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b. Melakukan kegiatan usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi, yaitu Aktivitas 

Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding 

companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok 

perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok 

tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan 

subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat 

(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan 

akuisisi perusahaan (Kode KBLI 64200) 

 

c. Melakukan kegiatan usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu Jasa 

Pengujian Laboratorium, mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, 

kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk 

yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk 

uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; 

uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan 

sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, 

ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, 

uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan 

elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium 

sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran 

indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan 

model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. 

Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian 

kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam 

kelompok 86903 (Kode KBLI 71202) 

 
iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan  

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dari 
saham yang ditempatkan dan disetor penuh per tanggal 30 Juni 2022 yang diterbitkan 
oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai 
berikut:   

 
 

No. 

 

Keterangan 

 

Jumlah 

Saham 

 

Jumlah Nilai 

Nominal 

@Rp125 per saham 

(Rp) 

 

% 

Modal Dasar 

 

4.800.000.000 600.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh 

 

1.560.000.000 195.000.000.000  

Pemegang Saham 

 

   

1.  PT CATURKARSA 

MEGATUNGGAL 

853.432.000 106.679.000.000 54,71 

2.  Pranata Hajadi 9.559.000 1.194.875.000 0,61 

3.  Indrawan Masrin 8.991.000 1.123.875.000 0,58 

4.  Jimmy Masrin 3.325.100 415.637.500 0,21 
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5.  Masyarakat 

 

679.543.900 84.942.987.500 43,56 

6.  Saham Treasury 

 

5.149.000 643.625.000 0,33 

Jumlah Modal 

Ditempatkan dan 

Disetor Penuh 

 

1.560.000.000 195.000.000.000 100,00 

Jumlah Saham Dalam 

Portepel 

 

3.240.000.000 405.000.000.000  

 
 

 
iv. Pengurusan dan Pengawasan 

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, susunan anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi yang menjabat di Perseroan adalah sebagai berikut:  

 
Dewan Komisaris 
 
Presiden Komisaris  
 

: Isien Fudianto 

Wakil Presiden Komisaris  
 

: Pranata Hajadi 

Komisaris Independen 
 

: Rifana Erni 

Komisaris Independen 
 

: Diah Maulida 

Komisaris Independen 
 

: Benny Wachjudi 

Komisaris Independen 
 

: Widiyanto Poesoko 

 
Direksi 
 
Presiden Direktur 
 

: Indrawan Masrin 

Wakil Presiden Direktur 
 

: Jimmy Masrin  

Direktur 
 

: Joshua Chandraputra Asali 

Direktur 
 

: Soewandhi Soekamto 

Direktur 
 

: Danny Suryadi Adenan  

Direktur 
 

: Elly Mariana Tansil M 

 
b. Lautan Luas Singapore Pte. Ltd. 

 
i. Riwayat Singkat 

Lautan Luas Singapore Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum 
negara Republik Singapura. Terdaftar pada Accounting and Corporate Regulatory 
(ACRA) pada tanggal 17 Juni 1999. Beralamat di 75 Bukit Timah Road, #05-14 
Boon Siew Building, Singapore 229833. 
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Kantor operasional LTL Singapore beralamat di 75 Bukit Timah Road, #05-14 Boon 
Siew Building, Singapore 229833. 
 
 

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
 
Kegiatan usaha LTL Singapore adalah Distributor Kimia Khusus dan Dasar. 

 
iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LTL Singapore 

 

Pemegang saham tunggal LTL Singapore adalah Perseroan, yang memiliki seratus 

persen (100%) dari jumlah 30.966.122 yang ditempatkan dan disetor pada LTL 

Singapore yang seluruhnya senilai SGD30.966.122,00. 

 
iv. Pengurusan dan Pengawasan 

 

 
Direksi 
 
Direktur  
 

: Elly Mariana Tansil M 

Direktur  
 

: Shannon Masrin 

Direktur : Soewandhi Soekamto 

 
c. Lautan Hongze Chemical Industry 

 
                  i. Riwayat Singkat 
                   

Lautan Hongze Chemical Industry, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum 

negara Republik Rakyat Tiongkok, didirikan pada tanggal 28 April 2002. Beralamat 

di No. 20 North Renmin Road, Gaoliangjian Town, Hongze County. 

 

Kantor operasional Hongze beralamat di No. 20 North Renmin Road, Gaoliangjian 
Town, Hongze County.  
 

 
                    ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

 
Kegiatan usaha Hongze adalah penambangan sumber daya mineral (tambang non 
batubara); produksi pakan aditif, penjualan produk kimia, penjualan imbuhan pakan, 
pengolahan garam yang tidak dapat dimakan, penjualan garam yang tidak dapat 
dimakan, pemuatan, pembongkaran dan penanganan; jasa pergudangan kargo umum 
Distributor Kimia Khusus dan Dasar. 

                           
 
                   iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Hongze 
                       

Modal terdaftar Hongze saat ini adalah RMB260.000.000 yang telah disetor penuh. 
Pemegang saham Hongze adalah Jiangsu Yinzu Chemical Group Ltd., LTL Singapore, 
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Poly Industries Limited dan Huaian Economic Development Zone Mingzhu 
Investment Ltd., yang masing-masing memiliki 46,04%, 48,1%, 3,08% dan 2,78% 
kepemilikan saham pada Hongze. 

 
                    iv. Pengurusan dan Pengawasan 
                            

 
Direksi 
 
Presiden Direktur : Huang Jinglun 
Wakil Presiden Direktur : Liu Jin 
Direktur  : Jimmy Masrin 
Direktur : Herman Santoso 
Direktur : Wu Haijing 
Direktur : Bei Zhong Jun 
Direktur : Li Lin 

 
 

B. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI  

 

Pelaksanaan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-
pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:  

1. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, 
oleh pihak yang sama, yaitu: 
 
- Perseroan adalah pemegang saham tunggal dalam LTL Singapore (100%) 

 
- LTL Singapore adalah pemegang saham mayoritas dalam Hongze (48,1%) 
 

2. Terdapat hubungan kepengurusan dan kepengawasan yang sama, yaitu:  
 

Nama 

 

Jabatan di 

Perseroan 

 
Lautan Luas 

Singapore Pte. Ltd. 

Lautan Hongze 

Chemical Industry 

Indrawan Masrin Presiden Direktur 

 

X 

 

X 

 

Jimmy Masrin Wakil Presiden Direktur 

 

X 

 

Direktur 

Elly Mariana Tansil M Direktur 

 

Direktur X 

 

Soewandhi Soekamto Direktur Direktur X 

 

 

 

 

C. Dampak Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan 

 

Berdasarkan analisis Penilai Independen pada Proforma Laporan Posisi Keuangan dan Laporan 

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terjadi dampak terhadap kinerja posisi keuangan 

maupun laba rugi komprehensif Perseroan dikarenakan pinjaman kepada Hongze tersebut sudah 
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tercatat dalam akun piutang pihak-pihak berelasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 

Perseroan.  

 

D. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan 

Transaksi Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi 

 

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa latar belakang Transaksi tersebut merupakan bagian 

dari rencana jangka panjang Perseroan dan akan menjadikan Perseroan menjadi perusahaan yang 

baik dan memiliki potensi pengembangan usaha di masa mendatang. 

 

 

III. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN  

 

 

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan telah menunjuk ID&R, sebagai Penilai Independen untuk 

memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dengan tanggal pisah batas (cut off date) adalah per 31 

Desember 2021. 

Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi berdasarkan Laporan No. 00017/2.0110-

01/BS/04/0426/1/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022: 

 

Para Pihak dalam Transaksi 

a) PT Lautan Luas Tbk (“Perseroan”)  

b) Lautan Luas Singapore Pte. Ltd. (“LLS”) 

c) Lautan Hongze Chemical Industry Ltd. (“LHC”) 

Obyek Transaksi 

Memberikan pendapat kewajaran atas transaksi pinjam meminjam dana oleh entitas anak Perseroan 

(selanjutnya disebut “Transaksi”). 

Tujuan Penilaian 

Berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa LLS merupakan entitas anak Perseroan dan 

LHC merupakan entitas asosiasi Perseroan. Oleh karena itu, Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan 

merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan. 

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi 

tersebut merupakan transaksi yang wajar. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami 

mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang 

Saham, termasuk risiko keuangan. 

Asumsi dan Kondisi Pembatas 

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi dan 

kondisi pembatas antara lain: 

 Laporan Pendapat Kewajaran 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; 
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 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 Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat 

rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;  

 Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini dan kesimpulan nilai akhir; 

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

Pendekatan dan Metode Penilaian 

1. Analisis Transaksi 

Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan para pihak yang terlibat transaksi, analisis 

persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis manfaat transaksi yang terdiri dari 

pertimbangan dan alasan transaksi dan manfaat dan risiko dari transaksi, analisis pengaruh 

transaksi terhadap keuangan Perseroan dan analisis likuiditas. 

2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi 

Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, 

analisis operasional dan prospek usaha, keuntungan dan kerugian kualitatif atas transaksi, 

analisis dampak leverage pada keuangan dan analisis dampak likuiditas pada keuangan dan 

analisis dampak keuangan Perseroan jika transaksi gagal. 

Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi 

keuangan, analisis rasio keuangan, analisis keuangan atas transaksi pinjam meminjam dana 

dan/atau penjaminan, analisis kemampuan melunasi transaksi pinjam meminjam dana dan/atau 

penjaminan dan analisis cash management dan financial covenant transaksi pinjam meminjam 

dana. 

3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi 

Analisis kewajaran nilai transaksi meliputi analisis kewajaran tingkat bunga dan analisis posisi 

proforma keseluruhan Transaksi. 

Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi 

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Nilai Transaksi: 

1. Analisis Kewajaran Tingkat Bunga 

Analisis kewajaran tingkat bunga dilakukan dengan membandingkan besaran bunga yang 

diberikan dengan besaran suku bunga pinjaman pembanding dengan denominasi yang sama. 

Dalam kaitannya dengan Transaksi Pinjam Meminjam Dana yang telah dilakukan, kami telah 

menelaah perhitungan pembebanan bunga dari LLS kepada LHC. Bahwa nilai pokok fasilitas 

dana pinjaman maksimum masing-masing adalah sebesar USD 10.000.000 dan USD 4.240.000 

dengan tingkat bunga 0,5% per tahun dan jangka waktu sampai dengan 30 November 2023. 

Bunga pinjaman dari Transaksi sebesar 0,5% per tahun adalah wajar karena masih dalam kisaran 

tingkat bunga yang berlaku di pasar yang berkisar antara 0,42% - 6,25% per tahun. 

2. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Transaksi 

Analisis kewajaran atas keseluruhan Transaksi dengan membandingkan antara posisi proforma 

laporan keuangan Perseroan sebelum dilaksanakannya Transaksi dan sesudah dilaksanakannya 

Transaksi. Transaksi dianggap wajar apabila posisi proforma menunjukkan nilai positif. 

Berdasarkan analisis Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi 

dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
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tanggal 31 Desember 2021, Transaksi tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan Posisi 

Keuangan dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan 

dikarenakan pinjaman kepada LHC tersebut sudah tercatat dalam akun piutang pihak-pihak 

berelasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. 

Kesimpulan 

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran 

nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi 

Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan adalah wajar. 

  

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 
 

 

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 3 POJK 42/2020. 

 

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi tidak mengandung benturan 

kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan seluruh informasi material terkait 

Transaksi telah diungkapkan dan dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini serta informasi tersebut 

tidak menyesatkan. 

 

V. INFORMASI TAMBAHAN  
 

 

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi 

sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan pada hari 

dan jam kerja (Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00), dengan alamat: 

 

PT Lautan Luas Tbk  
 

Graha Indramas 
Jl.AIP II K.S. Tubun Raya No.77 

Jakarta 11410, Indonesia 
Telepon: (021) 8066 0777 

Website: www.lautan-luas.com    
Email: info@lautan-luas.com  

 
 

Jakarta, 22 Juli 2022 
 

Hormat kami, 
 

Direksi Perseroan 

http://www.lautan-luas.com/
mailto:info@lautan-luas.com

