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Penyampaian laporan Paparan Publik
PT Waskita lGrya (Persero) Tbk

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Paparan Publik Tahunan PT Waskita Karya
(Persero) Tbk pada acara Public Expose LIVE 2019, bersama ini kami sampaikan hasil
Paparan Publik tersebut serta daftar hadir peserta sebagaimana terlampir.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Senior Vice President
Corporate Secretary,
6AR14
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Tembusan:
Kepala Biro PKP SeKor Riil Otoritas Jasa Keuangan;
Board of Director PT waskita Karya (Persero) Tbk;

1.
2.

Laporan Paparan Publik Tahunan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Public Expose LM 2019
Hari

/ Tanggal

Pukul

Tempat
Presenter

: Selasa, 20 Agustus 2019
: 11.15 - 12.15 WIB
: Auditorium, Bursa Efek Indonesia
: 1. Haris Gunawan, Director of Finance
2. Hadjar Seti Adji, Director of HCM & System Development
3. Bambang Rianto, Director of Operation II
4. Shastia Hadiarti, SVP Corporate Secretary
5. Asep Mudzakir, SVP Finance Division

Daftar Hadir
Materi Presentasi

:Terlampir
:Tedampir

Rangkuman Sesi Tanya Jawab

1.

:

Audie Benas, CGS-CIMB - Analis Pasar Moda!
Pertanyaan:
1. Menurut berita yang beredar, Perseroan sedang dalam proses untuk merevisi target
kinerja untuk tahun 2019. Mohon untuk dapat diinformasikan revisi target tersebut?
2. Perseroan saat ini sedang dalam proses untuk melakukan divestasi ruas jalan tol. Alasan
Perseroan memutuskan untuk melakukan divestasi dan ruas jalan tol mana sajakah yang
akan didivestasi ?
3. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan subholdingfrans-jawa?
4. Perkiraan pertumbuhan atas kinerja Perseroan di tahun 2020 akan seperti apa?

Jawaban:

1.

2.

Saat Ini Perseroan sedang dalam proses mengevaluasi target tahun 2019 terutama terkait
dengan perolehan nilai kontrak baru. Rencana revisi target perolehan nilai kontrak baru
tersebut berasal dari 3 sektor yaitu proyek pengembangan bisnis, proyek anak
perusahaan, dan proyek tender reguler. Terkait dengan proyek-proyek dari
pengembangan bisnis dan anak perusahaan sudah diperkirakan akan dapat memenuhi
target. Perseroan masih mengevaluasi proyek-proyek yang berasal dari lelang terbuka,
namun porsinya relatif kecil hanya kurang dari 20o/o dari target tersebut.
Dalam blsnis usaha investasi jalan tol, Perseroan hanya berencana untuk menjadi
developeratau kontraktor dari proyekjalan tol tersebut. Sehingga, pada saat proyekjalan
tol milik Perseroan sudah selesai pengerjaannya dan sudah beroperasi, maka strategi
selanjutnya adalah untuk mendivestasikan ruas tol tersebut. Dengan melakukan
divestasi, maka Perseroan memiliki kekuatan permodalan baru untuk dapat berinvestasi
di proyek lainnya. Kedepannya, Perseroan berencana-untuk menjadi efficient developer
di usaha jalan tol. Perseroan sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk
ruas tol, yaitu kanci-pejagan, pejagan-pemalang, pasuruanmendivestasikan
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probolinggo, semarang-batang, solo-ngawi, ngawi-kertosono, kayu agung-palembangbetung, medan-kualanamu-tebing tinggi dan bekasi-cawang-kampung melayu.
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3.

Berkenaan dengan dilakukannya subholding Trans-jawa. Sampai dengan saat ini,
Perseroan masih memegang kepemilikan atas tol-tol transjawa sesuai dengan porsi

4.

Terkait dengan pertumbuhan kinerja Perseroan di tahun 2020 adalah tergantung dari
revisi rencana kerja dan anggaran Perseroan untuk tahun 2019 dikarenakan terdapat
beberapa proyek yang mundur proses lelangnya ke tahun 2020. Kedepannya Perseroan
akan tetap fokus untuk berinvestasi pada ruas-ruas jalan tol yang dapat memberikan IRR
yang baik bagi Perseroan.

kepemilikannya.

2,

Rafdi Prima, Majoris Asset Management

- Analis Pasar Modal
Peftanyaan:
1. Bagaimanakah tren perolehan nilai kontrak baru Perseroan ? Bagaimanakah tren normal
dari peroleh nilai kontrak baru ?
2. Seperti apakah profitabilitas dan EBTTDA dari Waskita Toll Road (WTR) yang dapat
membuat investor tertarik untuk membeli ruas tol yang rencana untuk didivestasikan ?
Jawaban:
1. Tren normal pertumbuhan perolehan nilai kontrak baru Perseroan berada pada level
l0o/o-20o/o. Dapat disampaikan bahwa 3 tahun terakhir, 90o/o dari nllai kontrak
perusahaan berasal dari proyek pengembangan bisnis dan sisa 10o/o-nya berasal dari
proyek eksternal. Untuk kedepannya, Perseroan menargetkan untuk memposislkan nilal
kontrak barunya menjadi 70olo berasal dari proyek pengembangan bisnis dan 30%
berasal dari proyek eksternal.
2. Sensitivitas dari jalan tol berasal dari 2 hal yaitu tarif dan trafllc. Apabila ruas tol tersebut
sudah beroperasi, maka EBITDA-nya berada di 70o/o-80o/o, namun apabila dikaitkan
dengan laba bersih, maka tol-tol tersebut di 5 tahun pertama beroperasi akan
membukukan kerugian dikarenakan pemilik ruas jalan tol diharuskan untuk membayar
beban bunga pengembalian pinjaman atas tol tersebut kepada bank. Dikarenakan
payback penod jalan tol relatif lama, maka Perseroan berencana untuk melakukan
divestasi atas ruas jalan tol tersebut dengan harapan untuk mendapatkan gain dan
proceed diveslasi tersebut. Kedepannya, strategi jangka panjang Perseroan adalah untuk
menyelmbangkan portofolio bisnis usaha Perseroan.

3.

tiga Maradona,

OCBC Sekuritas - Analis Pasar Modal
Pertanyaan :
1. Perseroan menyatakan bahwa 70olo dari kontrak baru Perseroan berasal dari proyek
pengembangan bisnis, dan sisa 30o/o berasal dari proyek eksternal. Dari 70% proyek
pengembangan bisnis tersebut, berapakah persentase yang merupakan proyek jalan tol?
Apakah kedepannya Perseroan akan tetap fokus pada proyek-proyek jalan tol?
2. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan penetrasi ke pangsa pasar baru
seperti proyek LRT atau MRT ?

Jawaban:

L.

Dad, 70o/o komposisi kontrak dikelola oleh Perseroan, sebanyak 50o/o masih berasal dari

jalan tol. Untuk mencapai keseimbangan portofolio bisnis usahanya, Perseroan telah
banyak mengikuti tender-tender proyek selain jalan tol yaitu seperti proyek pembangkit
listrik tenaga sampah, jalur kereta api dan jaringan pipa gas.
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2.

Berkenaan dengan proyek LRT atau jalur kereta api, Perseroan sudah memiliki beberapa

proses tender yang sudah berjalan. Hal ini didukung oleh portofolio bisnis usaha
Perseroan yang sudah bervariasi dan telah memiliki keahlian dan kompetisi yang unggul
atas proyek LRT atau jalur kereta api tersebut.

4.

Edbert Surya, Mandiri Sekuritas

-

Analis Pasar Modal

Pertanyaan :
1. Terkait dengan akan dilakukannya pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan, apakah
Perseroan akan mendapatkan kesempatan untuk menggarap proyek-proyek infrastruKur
di ibu kota baru tersebut?
2. Diberitakan bahwa Perseroan berencana untuk mendivestasi 2-3 ruas jalan tol di tahun
2019. Untuk tahun 2020, berapa banyak ruas tol milik Perseroan yang akan
didivestasikan? Apakah Perseroan memilikl strategi alternatif lain apabila divestasi ruas
tol ini tidak befalan dengan baik?
3. Berkenaan dengan diberlakukannya PSAK yang baru, bagaimana dengan metode
impairment Perseroan terhadap kebijakan PSAK tersebut? Dan seberapa besar efek dari
PSAK baru tersebut terhadap posisi neraca keuangan Perseroan?

Jawaban:

1.

2.

3.

Dampak paling besar dari pemindahan ibu kota tersebut adalah dari segi infrastruKurnya.
Dengan mfnimnya budget APBN, maka peranan program PPP (Pivate Public Paftneship)
akan sangat besar dimana hal ini memiliki dukungan yang sangat positif dari Pemerintah.

Pembangunan ibu kota baru tersebut akan memakan waktu puluhan tahun, jika posisi
.asio leverage Perusahaan sudah membaik maka hal ini merupakan prospek yang bagus
terhadap perolehan kontrak bagi Perseroan kedepannya.
Perseroan menargetkan untuk mendivestasi 5 ruas tol di tahun 2019. Proses divestasi
atas 3 ruas tol ditargetkan akan rampung pada Semester II 2019, sisa 2 ruas tol masih
dalam proses valuasi. Dampak atas divestasi dari 5 ruas jalan tol ini tidak terlalu banyak
bagi posisi keuangan Perseroan dikarenakan beberapa ruas tol tersebut Perseroan hanya
memlliki porsi kepemilikan minoritas. Namun, apabila ruas tol tersebut berhasil untuk
didivestasikan, maka Perseroan tidak perlu untuk membukukan kerugian atas tol yang
sudah beroperasi tersebut. Untuk strategi selain divestasi, Perseroan berencana untuk
menerbitkan RDPT melalui direct investnent yang skemanya masih dikaji oleh
Perseroan.
Terkalt dengan implementasi PSAK yang baru. Mayoritas proyek gedung beftingkat milik
anak perusahaan Perseroan yaitu PT Waskita Karya Realty sudah banyak terjual. Yang
menjadi kendala adalah skema penerimaan arus kas-nya. Terkait dengan metode
pengakuannya sedang diskusikan dengan Kantor Akuntan Publik.
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5.

-

Peserta Webinar LIVE
Pertanyaan :
Akhir-akhir ini Pemerintah sangat fokus terhadap perkembangan infrastruKur di Indonesia,
mengapa laporan keuangan Perseroan mengalami penurunan? Mohon dijelaskan upaya apa
sajakah yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan laba dan minat pada
investor ?
Anonim

Jawaban:
Menurunnya laba bersih Perseroan dikarenakan adanya konsolidasi dari tol-tol milik
Perseroan yang sudah banyak beroperasi. Dapat disampaikan, bahwa pembangunanpembangunan infrastruKur oleh Pemerintah adalah menggunakan dana APBN dimana
proyek yang dibangun adalah proyek yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
Sedangkan untuk pembangunan-pembangunan ruas jalan tol, rata-rata adalah proyek yang
dibiayai sendiri menggunakan modal dari Perusahaan. Maka dari itu, untuk memperbaiki
laporan keuangan Perseroan, maka untuk kedepannya Perseroan akan lebih selektif dan
mengutamakan studi kelayakan dalam melakukan investasi pada proyek-proyek selanjutnya.
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