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Ketua Dewan Komisioner
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Perihal :

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya sertifikat pemeringkatan dari PT Fitch Ratings
Indonesia atas PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun
2017, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III
Tahun 2018, dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019, berikut kami sampaikan
salinan dari sertifikat yang dimakud.

Terdapat perubahan pada Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Waskita Karya (Persero) Tbk
semula "A(idn)" dengan Outlook Negatif menjadi "A(idn)" dengan Outlook Stabil.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberlkan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President
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Lampiran: I (satu) berkas
Tembusan:
1. DireKi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.
3. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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Laporan Hasi! Pemeringkatan atas PT Waskita
Karya (Persero) Tblq Obligasi Berkelanjutan tU
Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan III
Tahap II Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan UI
Tahap UI Tahun 2018 dan Obligasi Berkelanjutan
UI Tahap Mahun 2019



FitchRatings

Jakarta, l9 Desernber 2019
No.: 30ZDIR/RATD V20I9

Kepada Yth.
Bapak Haris Gunawan
Direktur
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Gedung Teraskita Lt.5
Jl. MT. Ilaryono Kav. No.10A Cawang
Jakarta 13340

Perihal: Peringkat PT Waskita Karya @ersero) Tbk

Dengan hormat,

PT Fitch Ratiags Indonesia ("Fitch') mengafirnasi peringkat-peringkat berikut ini:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang 'A(idn)'; Outlook Stabil
- Peringkat Nasional Ja:rgka Panj ang untuk debt class ' Senior Unsecured ' di 'A-(idn)'
- Peringkat Nasional Jangka Paqjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan III di 'A-(idn)'
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelaojutan Itr Tahap I di 'A-(idn)'
- Peringkat Nasional Jangka Paajang untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II di 'A-(idn)'
- Pedngkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan Itr Tahap III di 'A-(idn)'
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap [V i 'A-(idn)'

Dalam menerbitkan dan memantau pemeringkatannya, Fitch mengandalkan i:rformasi faktual yang
diterimanya dari para emiten dan dari sumber lainnya yang Fitch percayai kedibilitasnya. Fitch
melakukan pemeriksaan yang masuk akal sehubungan dengan informasi faktual sesuai dengan
metodologi pemeringkatannya, dan mendapatkan verifikasi yang masuk akal mengenai inforrnasi tersebut
dari sumber yang independen, sejauh sumber-s mber tersebut tersedia untuk efek tersebut atau dalam
yurisdiksi tersebut.

Sifat pemeriksaau faktual yang dilakukan Fitch dan cakupan dari verifitasi pihak-kctiga yang diperoleh
akan berbeda-beda bergantung pada sifat dari efek yang diperingkat dan emiten yang menerbitkannya,
ket€Dtuan-ketentuan &n praktek dalam yurisdiksi dimam efek yang diperingkat ditawarkan/dlual atau
dimana emiten berada, tersedianya dan sifat dari informasi publik yang relevan, akses terhadap
manajemen dari emiten dan para penasihatnya, tersedianya verifikasi pihak ketiga yang sudah tersedia
sebelumnya seperti laporan audit, suat-surat mengenai prosedur-prosedur yang telah disepakati
sebelumnya, appraisals,laporan aktuaria, laporan teknis, opini legal dan laporan lainnya yang disediakaa
oleh pihak ketiga, tersedianya sumber verifikasi pihak ketiga yang independen dan kompeten sehubungan
dengan efek tertentu atau dalam yurisdiksi tertentu dari emiten, dan banyak faktor-faktor lainnya.
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Para pengguna pemeringkatan Fitch hendalnya mengerti bahwa pemeriksaan faktual atau verifikasi pihak
ketiga manapun tidak dapat mernastikan bahwa semua hformasi yang diandalkan Fitch sehubungan
dengan proses pemberian peringkat akan pasti akurat atau lengkap. Schingga, para emiten dan
penasihatnyalah yang bedanggung j awab atas keakuratan dari informasi yang mereka sediakan bagi Pitch
dan bagi pasar dalam dokumen penawaran dan laporan-laporan lainnya. Dalam menerbitkan
pemeringkatannya, Fitch harus mengandalkan pekerjaan dari para ahli, termasuk auditor independen
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sehubungan dengan laporan keuangan dan pengacara sehubungan dengan pcrmasalahan legal dan pajak.
Lagi pula, pemerilgkatan berpand,ngan kedepan dan menggambarkan asumsi dan perkiraan mengenai
kejadiaa-kejadian di masa depan, yang pada dasamya tidak bisa diverifrkasi sebagai fakta.

Oleh karena itu, walaupun fakta-faka yang ada sekarang dapat diverifikasi, pemeri.Dgkatan dapat
dipengaruhi oleh kejadian-kejadian atau kondisi laiuya di masa depan yang tidak dapat diantisipasi pada
saat peringkat dipublikasikan atau dit*apkan.

Fitch terus berusaha meningkatkan kiteria dan metodologi pcmeringkatannya, dan secara berkala
memperbaharui penjelasa:nya sehubungan dengan kiteria dan metodologinya terhadap efekjenis tertenhr
dalam situs webnya. Metodologi dan kriteria yang digunakan untuk menenlukan suatu tindakan
pemeringkatan adalah metodologi dan kriteria yang berlaku pada saat keputusan perir:gkat tersebut
dilakukaq yang untuk perhgkafperingkat publik yainr tanggal komentar atas peringkat tersebut
diberikan. Setiap komentar yang diberikan untuk setiap tindakan pemeringkatan menyediakan i:rformasi
mengenai kriteria dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan peringkat yang telah diberikan,
yang dapat berbeda dari kriteria dan metodologi umum untuk tipe efek ya.ng sama yang terdapat di situs
web pada waktu-waktu tertentu. Uutuk alasan ini, anda hendaknya selalu memperhatikan komentar atas
tindakan pemeringkatan yang bersangkutan untuk informasi yang paling akurat berdasarkan peringkat
publik apapun yang diberikan.

Peringkat-peringkat didasarkan atas kriteria dan metodologi yang ditetapkan Fitch dan yang secara
berkelanjuta:r dievaluasi dan diperbaharui. Maka, pemeringkatan adalah produk pekerjaaa kolektif dari
Fitch dan tidak ada pribadi atau sekelompok pribadi yang secara terpisah bertanggung jawab atas sebuah
peliogkat. Semua laporan Fitch adalah hasil kerjasama. Individu yang diidentifikasi dalam laporan Fitch,
terhubung, tetapi tidak secara pribadi bertanggung jawab atas opini yang dinyatakan disana. Individu
tcrscbut dicantumlan hanya untuk h:juan komunikasi.

Pemeringkatan bukanlah sebuah rekomendasi atau saran, baik secara langsung ataupun tidak langsung,
kepada anda atau orang lain manaprm untuk membeli, menjual, melakukar, atau menahatr investasi,
pinjaman atau efek apapun alau untuk menentukan strategi investasi apapun sehubungan dengan
investasi, pinjaman atau efek apapun atau emiten apapun- Pemeringkatan tidak mengomentari kewajaran
dari harga pasar, kecocokao dari investasi manapun, pinjaman atau efek untuk investor tertentu (termasuk
namun tidak terbatas pada, penerapan prinsip akuntansi dan/atau peraturan regulator tertentu), atau sifat
bebas pajak dan kena pajak dari pembayaran yatrg dibuat sehubungan dengan investasi, pinjaman atau
efek apapun. Fitch bukanlah penasihat anda, Fitch juga tidak menyediakan bagi anda atau bagi siapapun
juga nasihat apapun secara finansial, legal, auditing, akuntansi, appratsal, penilaian atau jasa aktuaria.
Sebuah peringkat hendaknya tidak dipandang sebagai pengganti dari jasa atau nasihat tenebut.

Fitch memonitor peringkat secara terus menerus dan akan memperbatrarui surat peringkat ini setidaknya
sekali dalam satu tahun. Merupakan hal yang penting bahwa Anda hanrs segera memberikan kepada
kami semua iafonnasi yang mungkin b€rsifat material bagi pemberian peringkat agar pemberian
peringkat kami terus sesuai. Peringkat dapat dinaikl<an, diturunkan, dicabut, atau dimasukkan dalam
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Penetapan peringkat oleh Fitch bukan msmpakan persetujuan dari Fitch untuk meDggunakan namanya
sebagai ahli sehubungan dengan pernyataan registrasi apapun atau pendaftann apapun dibawah undang-
undang AS, Inggris atau undang-undang efek lain rvrnapun. Fitch tidak metryetujui dimasulkannya surat
tertulis apapun yarg memberitahukan tindakan pemeringkatan Fitch di dalam dokumen penawaran
aPaPun.
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Periogkat Yang Dipantau/J?ating Walch karena perubahan-perubahan, tambahal-tambahan, keakuratao
atau ketidakakuratan inforrnasi atau karena alasan lainnya yang dianggap cukup oleh Fitch.

Tidak ada hal apapun dalam suat ini yang dapat dimaksudkan atau diadikan sebagai pembuatan
hubungan fidusia antara Fitch dengan anda atau antara Fitch dengan pengguna pemeringkatannya.

Peringkat publik akan valid dan efektifhanya setelah publikasi peringkat di situs www.fitchratings.com.

Kami senang mendapatkan kesempatan untuk memberikan layananjasa kami kepada Anda. Apabila kami
dapat membantu lebihjauh, silahkan menghubungi Salman Alamsyah di +6221-29886800.

Hormat kami,

PT Fitch Rrtings Indonesia

Indra Kampono
President Director

Eddy Handali
Rating Director
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