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	kegiatanOperasional: PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Perseroan) sebagai pemenuhan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, bersama ini kami sampaikan bahwakami telah menerima :1. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 30/2015).2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (Permen PUPERA No. 18/2016).3. Surat Badan Pengatur Jalan Tol Nomor TN.02.06-P/67 Tanggal 10 Mei 2016, Perihal : Dana Talangan Pengadaan Tanah Jalan Tol.4. Surat Badan Pengatur Jalan Tol Nomor TN.01.05-P/86 Tanggal 26 Mei 2016, Perihal : Penggunaan Dana Talangan untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.Berdasarkan Pasal 117 A Perpres No. 20/2015, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atasnama Kementerian dan dapat dibayar kembali oleh Kementerian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah proses pengadaan tanah selesai, Pasal 2 ayat (1) Permen PUPERA No. 18i2016, pengadaan tanah merupakan tanggung jawab Pemerintah dan dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang dapat ditalangi terlebih dahulu oleh Badan Usaha dan surat tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :1. PT Waskita Toll Road (WTR) selaku anak perusahaan dari Perseroan dengan kepemilikan 70,93% telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Perseroan dengan total maksimal sebesar Rp 10.857.721.000.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Amandemen IV Tanggal 7 Februari 2017 Nomor L.08/ADD-I/WK/2017.2. Berdasarkan poin 1 tersebut diatas fasilitas pinjaman yang diberikan kepada WTR akan dipergunakan oleh WTR untuk memenuhi kebutuhan setoran pada rekening dana talangan untuk beberapa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) millk WTR sebagaiperusahaan terkendali Perseroan.Kami memandang bahwa pemberian dana talangan tersebut guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol dan merupakan kegiatan usaha utama dan/atau penunjang kegiatan usaha utama perusahaan terkendali serta bukan merupakan transaksi bisnis, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Angka 2 huruf C Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 hal tersebut dikecualikan dari kewajiban mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa WTR telah mendapat fasiltas pinjaman jangka pendek melalui Perseroan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk pembiayaan dana talangan pengadaan tanah untuk tiap-tiap ruas jalan tol yang dimiliki oleh beberapa Badan Usaha Jalan Tol melalui WTR dan Perseroan.
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