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Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Satrio Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : laporan Hasil Pemeringkatan atas Obligasi
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2OL7 PT
Waskita Karya (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap
I Tahun 20L7 PT Waskita Karya (Persero) TbK berikut kami sampaikan salinan dari hasil
pemeringkatan yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

h Perusahaan,

7"$
(
I 'fqr

Shastia Hadiafti

Lampiran: 2 Berkas
Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. WaliAmanat PT Bank Mega Tbk
3. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk
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Kepada Yth.
Bapak Tunggul Raiagukguk
Direktur
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Waskita Building
Jl. MT. Haryono Kar,. No.l0 Cawang
Jakarta l3-140

Perihal: Peringkat P't r*'arkita Kary"u (Persero) 'l'bk

P'l" F itch Ratings Indonesia (" Fitch" ) menerapkan peringkar-peringkar berikut ini:

- Peringkat Nasional Jangka Pan;ang di .A(idn)': Outlook Srabil
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk debr class 'st,rrr.u' lln't't.un'd 'di 'A{idn)'
- Peringkat Nasional Jangka Paniang mtuk Prograrn Obligasi Berkelanjutalr III Waskita Karya selumlah

rnaksimum IDRI 0 trilyun di'A-(idn)'.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasr Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap I Tahun l0l7

sejurnlah maksimurn IDR3 trilyun dengan jangka wakru makimum 5 rahun di .A-(idn)'.

Dalarn ntenerbitkan dan tnerrantau pemeringkatannya. Fitch mengandalkan intbrmasi lhhual yang diterinranya
dari para emiten dan undcnyrirc,rr dan dari sumber lainnya vang Fitch percayai kedibilitasnya. Fitch melakukau
petneriksaan yang masuk akal sehubungan dengan informasi t'aktual sesuai dengan merodologi pemenngkatannya"
dan mendapatkan veritikasi yang nusuk akal mengenai inlbnnasi tersebut dari sumber yang independen. se.iauh
sulnber-sumber tersebul tersedia untuk efek tersebut atau dalam vurisdiksi tersebut.

Sitat pemeriksaan thktual yang dilakukan F'itch dan cakupan dan veritikasi piluk-ketiga yang diperoleh akan
berbeda-beda bergantung pada sifat dari elbk yang diperingkat dan enriten yang menerbitkannya. ketentuan-
ketentuan dan praktek dalam yurisdiksr dimana etbk yang diperingkat ditawarkan/di.iual atau dimaua euriten
berada. tersedianya dan sifat dari infbrnrasi publik yang relevan. akses terhadap rnanajemen dari emiten dan para
penasihatnya. tersedianya verifikasi pihak ketiga yang sudah tersedia sebelumnya sepcrti laporan audit. surat-surat
mengenai prosedur-prosedur yang telah disepakati sebelurnnya. qtpruisult. laporan aktuaria. laporan teknis. opinr
legal dan laporan lairrnya yang disediakan oleh pihak ketiga. tersedianya sunrber veritikasi pihak ketiga yang
independen dan kompeten sehubungan dengan el'ek tertentu atau dalam yurisdiksi tementu dari cnritcn. dan
banyak fakor-fahor lainnya "

Para pengguna perneringkatan Fitch hendakn,va mengeni bahn,a lxnreriksaan l'aktual atau verihkasi pihak ketiga
manapun tidak dapat memastikan bahrva sernua infonnasi yang diandalkan Fitch sehubungan dengan proses

penrberian peringkat akan pasti akurat atau lengkap, Sehingga. para cnriten dan penasihatnyalah yang bertanggung

.iawab atas keakuratan dari irrlbrmasi yang mereka sediakan bagi Fitch dan bagi pasar dalam dokumen penawaran

dan laporan-laporan lainnya. Dalarn menerbitkan pemeringkatarurya. I'itch harus rnengandalkan pekerjaan dari

para ahli, termasuk auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan dan pengacara sehubungan dengan

permasalahan legal dan pajak. Lagi pula. pmeringkatan berpandangan kedepan dan menggambarkan asunrsi dan

perkiraan mengenai keiadian-keiadian di rnasa depan. yang pada dasanrya tidak bisa diverifikasi sebagai fakta.

Oleh karena iru. rvalaupun thkta-lakta yang ada sekarang dapat diverifikasi, lrmcringkatan dapat dipengaruhi oleh
ke.jadian-keiadian arau kondisi lainnya di rnasa depan yang tidak dapat diantisipasi pada saat pringkat
di publ ikasikan atau diletapkan.

Firch terus berusaha meningkatkan kriteria dan metodologi pemeringkatannya. dan secara berkala memperbaharui

penjelasannya sehubungan dengan kriteria dan nretodologinya terhadap efek.ienis tertentu dalam situs u'ebnya.

Metodologi dan kiteria yang digunakan untuk menenlukan suatu tindakan pemeringkatan adalah metodologi dan
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FitchRatings
kriteria yang berlaku pada saat keputusan peringkat tersebur dilakukan. yairu ranggal kornenrar aras peringkar
tersebut diberikan. Setiap komentar yang diherikan untuk setiap tindakan perruringkatan rnepycdiakan inl'trrmasi
mengeltai kriteria dan tnetodologl .vang digunakan untuk n:enghasilkan peringkat yang telah diberikan. yang dapat
trerbeda dari kriteria dan metodologr umuur untuk tipe el'ek vang sama yang terdapat di situs web pada waklu-
s'aklu tenentu. Untuk alasan int. anda hendaknva selalu rnernperhalikan komentar atas tindakan pemeringkaran
;-ang bersangkutan untuk inlbrmasr yang paling akurat berdasarkan peringkar apapun yang diberikan.

Penteringkatan ini didasarkan atas kriteria dan rnetodologi yang diterapkan l;itch dan yang seoara berkelaniuran
dievaluasi dan diperbaharui. Maka. perneringkatan adalah produk pekerjaan kolektif dari Fitch dan tidak ada
pribadi atau sekelompok pribadi yang secara terpisah benanggung .jawab atas sebuah peringkat. Semua laporan
Fitch adalah hasil keriasama. Individu yang diidenrifikasi dalam laporan Firch. terhubung. retapi tidak secara
pribadi bertanggung.iawab atas opini vang dinyatakan disana. Individu tersebut dicantumkan hanya untuk tuiuan
komunikasi.

Perneringkatan bukanlah sebuah rekomendasi atau sarau. baik secara langsung ataupun tidak langsung. kepada
anda atau orang lain manapun untuk memheli. rneniual. urelakukan. atau menahan investasi. pinjaman atau ef'ek
apapun atau untuk menentukan strategi inveslasi apapun sehubungan dengan investasi. pinjarnan atau elbk apapun
atau enriten apapun. Pemeringkatan tidak mengomentari kcwa.iaran dari lurga pasar. kecocokan dari investasi
manapun. pinjaman atau efek untuk investor tenentu (tennasuk namun tidak terbatas pada. penerapan prinsrp
akuntansi dan,atau peraturan regulator tenentul. atau silbt bebas pajak dan kerra pajak dari pernbayaran yang
dibuat sehubungan dengan investasi. piniarnan atau et'ek apapun. Fitch bukanlah penasihat anda. Fitch.iuga tidak
menyediakan bagi anda atau bagi siapapun iuga nasihat apapun secara finansial. legal. auditing. akuntansi.
uppruisul. penilaian atauiasa akruaria. Sebuah peringkat hendaknya tidak dipandang sebagai pengganti dariiasa
atau nasihat tersebut.

Penetapan peringkat oleh Fitch bukan merupakan persetuluan dari l"itsh untuk menggunakan namal"lya sebagai

ahli schubungan dengan pernyaman registrasi apapun atau pendaftaran apapun dibarvah undang-udang AS. Inggris
arau undang-undang el'ek lain marapun. Fitclr tidak menyetujui diniasukkannya peringkat Fitch atau surat ini yang

mcmberitahukan tindakan perneringkat Fitch di dalam dokurnen penawaran apapun.

Adalah penting bagi anda untuk secepatnya menyediakan semua infornrasi yang bisa .iadi penting sehubungan

dengan pemeringkatan sehingga lxrreringkatan karni dapat terus rnemadai. Peringkat dapat dinaikkan.

diturunkan. ditarik. atau digantikan di Ruling ll"ur<'h yang dapat disebabkan oleh karena perubahan dalam. atau

rambahan atas. akurasi. atau kurang lengkapnya intbrmasi atau unluk alasan lainnya yang Fitch anggap cukup

untuk melakukan tindakan-tindakan diatas.

Tidak ada hal apapun dalam surat ini yang dapat dimaksudkan atau diarrikan sebagai lxnrbuatan hubungan lidusia

antara Fitch dengan anda atau antara Fitch dengan pengguna peureringkatannya.

Kami senang mendapatkan kesempatan untuk memberikan layanan jasa kanri kepada Anda. Apabila kanri dapat

rnembantu lebih iauh. silahkan menghubungi kami di +6221-29886800.

I-lorrnat kami.

Fitch

Oleh:

4*t'-r
Indra Kampono
President Director

Eddy Handali
Rating Director
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