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Nomor : r1\r /WIVDIRi2020 Jakarta, 18 luni 2020

Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas
Informasi Historis PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada

tanggal 5 Juni 2020 telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik ("AP') dan/atau Kantor
Akuntan Publik ('l(AP') dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada
PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun buku 2020 sebagai berikut :

1. Akuntan Publik
a. Nama
b. No Registrasi AP

dari Menteri Keuangan
c. No Surat Terdaftar
d. Tahun Penugasan

2. Kantor Akuntan Publik
a. Nama
b. Nomor Surat Tanda Daftar

:Rusli

: AP.0572
: STTD.AP-240/Pt4.22 I 20t8
:2020

: KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
: STTD. KAP-000 I 2 I PM.22l 2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampalkan:
1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham; dan
2. Rekomendasi komite audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
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Tembusan:
1. Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Board of Director Ff Waskita Karya (Persero) Tbk. 1(

wasKrra INDUSTRI KONSTRUKSI

Kepada Yth. :

Kepala Departemen Pengawasan
Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Otoritas ,asa Keuangan
Gedung Satrio Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Serta bersama ini kami sampaikan bahwa dokumen Perjanjian Kerja antara pihak yang

melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan KAP akan kami kirimkan kemudian.

Dir€ctor of Finance,

OfRYe,,



ASHOYA RATAM. SH, MKn.
NOTARIS & P,P.A,T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl Suryo No.54, Klbrror.n B.ru, J.k.rtr 12180, Tclp.: 021-29235060, Ftr: 02!-29236070 Emait not.rB@e3hoy.r.t.m com

Nomor
Perihal

: l4lNU2020
: Rerume Rrprt Umum Pcmageng Sshrm Tahunrn
*PERUSAHAAN PERSI,ROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA TbK'
otau disingkat "PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk"

Kepada Ytr.
.PERUSAEAA}I PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYATbK''
atsu disingkst'PT WASKITA XARYA (PERSERO) Tbk'

Di Jsksrtr

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disingkat "Rrprt") dari *PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA
KARYA Tbk" atau disingkat "PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk", berkedudukan dan
be*antor pusat di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disinglat (Perrcrorn'), yang t€lah
diselenggarakan pada:

A HarVtanggal
Wsku
Tanpat

Jum'at, 5 Juni 2020
Pukul 15.21 WIB Yd 17.06 WlB
Rusng Rlpat lutai 6 Hotel Teraskita Jakafia
Jalan MT Haryono Kaveling No. l0A
Cipinang Cernpendalq Jatineglrq Jakarta Timur

B. Mata Acrrs Rspst yaitu:
l. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan

Dcwan Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun
Buku 2019 serta Pengesahan Laporar Tahunan termasuk Laporao Keuangan
Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

2. Penetapan Penggunaan Laba Benih Tahun Buku 2019.
3. Penctapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan

Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina
Lingkungan untuk Tahun Buku yang beralhir pada tanggal 3l Desember 2020.

4. Penetapan besamya Gaji Direki, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Pcrsctujuan Penjaminan utang kekryaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perscroan, dalam I (satu) ranssksi
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama hin maupun tidak. saat ini dan yang akan
datang dalem rangka mendapatkan fasilitas yang akan dfterima oleh Perseroan dari
Lembaga Keuangan Banlc Lembaga Keuangan BuLan Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain Efek bersifat Ekuias melalui Perawaran Umum).

6. Pengukuhan pemberlaluan Peraturan Menteri BUMN PER-06,I\4BU/ lzl2019
tanggal 12 Desemb€r 2019 tentang Pedoman Umum Pelahsanaan Pengadaan Barang

dan Jasa Badan Us$a Milik Negara.
7. Pcrubahan Anggaran Dasar Perseroan.

E. Laporan Pengguaaan Dana Hasil Obligasi.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus.
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C. Anggots Dewan Komisarig dan Direksi pcrscroan yaag hadir dalam Rapat:

DEWA]T' KO}IISARIS:

Komisaris Utama
Komisaris lndcpenden
Komisaris lndependen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

: BADRODIN HAITI
: VIKTOR S. SIRAIT
: MURADI
: MU}I,AMMAD AQIL IRHAM
: ROBERT LEONARD MARBI.JN
: DANIS HIDAYAT SUMADILAGA
: R. AGUS SARTONO

Dirckor Utama : I GUSTT NGURAH PUTRA
Dircktur Keuangan : HARIS GIJNAWAN
Dircktur Pengembangan Bisnis dan : FERY HENDRIYANTO
Suality, Wety, Health aad
Ewironmen
Direkur finwt Cqital l,loagemen : HADJAR SETI ADn
dan Pcngembangal Sistcm
Diretntr Opcrrsi I : DIDIT OEMAR PRJHADI
Direktur Opcnsi II : BAMBANG RIANTO
Dircktur Opeasi III : GLTNADI

D. Prosedur pela*sanaan Rapat scsuai dcngrn ketcnnran Pasal 23 ayar 4, ayat 5, den ryat 7
AnggarEn Dasar Pcrscroan s€ds Pasrl 13, Pasrl 14, den Pasal 17 Pcratum Otoritrs Jrsr
Keuangan Nomor l5/POJK.M2020 tcnong Rcncana dan Penyelenggrnan Rapat Umum
Pemcgrng Saham Perusahaan Tcrbuka ("FGIK 1y2020"), dimana pcmbcritehuan,
p.ngumuman, dan pemanggilan Rspst telEh dilakukan oloh Direksi Pcrsoroan, dengan
uraian sebagai bcrikut:

- Pemberiuhuan Rapu kepada Otoritss J8s8 Keuangan tclsh dilalotrn mclalui sunt
tenang€al 4 Maret 2020 nomor 474/WK./DIR/2020 perilul Pcmbcritahuan Jadwel

Rencana Penyelcnggaraan Rapat Umum Pemegang Srham Tahunsn PT WASKITA
KARYA (Perscro) Tblq surat tenansgal l0 Maret 2020 nomor 538/WI0DIR2020
pcrihal Pemberit huan Pcnsrnbahan Mata Acara Rrpat Umum Pcmcgrng Sahorn

Tahunan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk d8n suru refisnrgrl 2 April 2020
nomor 738/WX./DIR/2020 perihal Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pcmcglng Srhem
Tahunan PT WASKITA KARYA (Perscro) Tbk.

- Pengumuman ltspat telah dilaksanekan melalui I (s8tu) sur&t Lsbar harian bcrtelusr
Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, sirus web Bursa Efek lrdoncsi., dan situs wob
Pcrseroan pa& tang:gsl I I MsrEt 2020.

- Pemanggilan P.spat tclsh dilaksanakan mclalui I (s8tu) surat kabgr hsden bcrtduse
Indonesia" yaitu Bisnis lndoncsia" sitts web Bursa Efck Indoncsi+ &n situs web
Perseroan pads onggal 25 Marct 2020.

- Ralat Pcmanggilan Rspst t *.ait penundaan jadwal F.apat tclsh dilaksanakan mchlui
I (satu) surat kabar harian berbahasa lndoncsiq yaitu Bisnis lndonesir, situs wcb

DIRf KSI:

hadir melalui media video telekonferensi dari Jalan Raden Gunawan III no. 9, yaitu
MUHAMMAD AQIL IRll"AM; hadir melalui media video lclekonferensi dari Godung
Djuanda I lantai 7 benempat di Kementerian Keuangan, Jalen Dr. Wahidin Raya no. l,
yaitu ROBERT LEONARD MARBUN; hadir melalui mcdia video telekonfcrcnsi dari
ruang Dirjen Cipta Karya bertempat di Kementcrian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura
no. 20, yaitu DANIS HIDAYAT SUMADILAGAI hadir mclalui mcdia video
telekonferensi dari Perum IDI no. 39, Jalan Kaliurang KM 14, yaitu R. AGUS
SARTONO; hadir melglui media vidco rclckonferensi drri rusng Indrapr.sta hfitprt di
Hotel Teraskita Jakarta lantai 6, yaitu IIADJAR SETI ADJI, DIDff OEMAR PRIHADI,
BAMBANG RLANTO dan GLJNADI.



Busa Efck Indonesia, dan situs wcb Perscroan pada tanggel 3 April 2020.

Pemanggilan Ulang Rapat tehh dilaksanakan melalui I (satu) surat kabrr harian
bcrbahasa Indoncsiq yaitu lnvestor Daily, situs wcb Bursa EfeL situs web Pcrscroan
dan situs wcb PT Kustodian Scntral Efek tndonesia (KSEI) pada tanggd 14 Mci
2020.

E. Kuorum kchadiran &n keprtusan dalam Rapat adalah scbagai berikut:

- Mrta Acsra Rsgat Pcrtama, Kaiga" Keempat dan Kecnam:
S€su8i ketentuan Pasal 25 ayrt (l) hunrfa Anggann Dasrr &n Pasal 4l ayat (l) huruf a
POJK 152020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 12 begian dari junlah scluruh
saham dcngan hak suara ysng sah. Kcputusan adalah sah jika disaujui oleh lebih dari
l2 bagian dari jumlah seluruh saham dcngrn hak suara yang sah yrng hadir dalam
Rep8t.

Mats Acan Rapet Kedua &n Kcsembilan:
Sesuai Pasal 5 syst (4) hurufc dan Pasal 25 ayat (4) hurufa Anggaran Dasar serrr PEsal
4l ayat (l) huruf a POJK 1512020, mcnsyaratkan kchadiran pemegsng saham Seri A
Dwiwama dan pan pemegang saham lainnya dsr/atau wskil mcreka yang sah yang
bcrsama-sema mewakili lebih dari l/2 bagian dari jumtah scluruh saham datgan hat
suars ylng sah. Keputusan addeh s8h jiks dis€tujui oleh pemegrng saham Seri A
Dwiwarna dan pam pemegrng saham lainnye dan/atau wakil mereka yang sah ymg
hssmE-ssma mcwakili lebih dari l/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengrn hrk
suan yang sah yang hadir &lam Rapat.

Mata Acara Rapat Kclima:
Scsuai Pasal 25 tyil (2) huruf a Anggaran Dasar dsn Pasal 43 huruf a dan b POJK
l5/2020, mensyaratkan kehadiran paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham
dcngrn hak suara yarg sah. Keputusan adalah sah jika dis*ujui oleh lcbih dari 3/4
bagian darijumlah seluruh saham dcngan hak suara yang sah yang hadir dalun Rapat.

Mats Acara Rrpat Ketujuh:
Scsuai Prscl 25 eyat (5) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 42 huruf a dln b POJK
152020, mensyaratkan kehediran pemegang saham Seri A Dwiwama dan para
pemcgang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bcrsama-sama mewakili
paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Kcputusan a&lah sah jika disctujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pcrncgang saham lainnya dan/atau wakil mcreka yang sah yang bcrsama-sama mcwakili
lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dcngan hak suars yang sah yang hadir
dalam Rapat.

- Mar, Acsra Rspat Kedelapan:
Dikerenakan sifatrya mcrupakan pclaponn, sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab

dan pcngambilan keputusan atas Malr Acara Rapat.

F, Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pernegang saham Perseroan sebanyak

10.651 .E99.8E6 (sepuluh miliar cnam ratus lima puluh sstu jutE dclsPan ratus scmbilan puluh

scmbilan ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham atau merupakan 7t,47349Ef/o
(tujuh puluh delapan koma empar rujuh tiga nol sembilan delapan satu pcrscn) deri jumlah

kescluruhan saham dengan hak susra yang telah dikeluarkan oleh Pcrscroan sampai dcngan

hari Rapar, yaitu bcrjumlah 13.573.951 .000 (iga bclas miliar lima ratus tujuh Puluh li88 jutr
scmbilan ratus lima puluh s!tu ribu) yang terdiri dari I (satu) saham seri A D*iwama dan

13.573.950.999 (tiga bclas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh

ribu sanbilan ratus scmbilan puluh scrnbilan) saham seri B; dcngan mernperhatikan Dafrar
Pcmcgrng Saham per tanggll 13 Mci 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan

demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 25 syat I huruf a, ayat 2 huruf a' ayat 4

huruf a dan ayst 5 huruf a AnSglran Dssar Psrserosn s€fi. Pasal 4l syat I huruf a dan c.

Possl 42 huruf a dsn b, dan Psssl 43 huruf a dan b POJK 15/2020 telah letp€nuhi dan Rapat

ini adalah sah dan bcrtrak untuk mcngnmbil keputusan yang sah dan mengikar mengenai hal-

hal yang diblcarakan scsuai dcngan mata acara Rapat'



G. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat I hunrf (a) Anggrren Dasar perscroan dan pasal 37
syat (l) POJK 152020, Rspat dipimpin oleh BADRODIN HAITI selatu Komisaris Utama
Perseroan bcrdasarkan Surat Penunjukan rnanggal 23 April 2020 Nomor ZI|\NKJDK?O2O.

H. Dslam Mata Acrra Rsp.t Psrt ms:
-Laponn Tahunan scrta laporm Keuangan disempaitan oleh I GUSTI NGURAH PUTRA
selalu Direktur Utama Persemn;
-l-aponn Tugrs Pcngawasan Dcwan Komisaris disampaikan oleh MURADI schku
Komisaris Indcpcndan Percroan.

Dalam mata .cara F.apEt tchh dibcrilan kescmpatan kcpada pemcgang seham dan/atau
kuasa pcmcgang saharn untut mcngajulan pcrtsnyssry'mcnyamp.ikar tarlgglplr\ keurli
untuk M8ta Acsra Rspat Kedelapan karcna sifatnyr mcnrpakan laporan. Jusr.lah
penanya/pemcgang saham yang menyampaikan adalah sebagai bcrikut:
l. Mats Acera Rsp6t Pe{tdna &dspat pertanyaan deri 2 (dua) pcmcgang uham.
2. Mata Acars Rspot Kedua tcrdapat pertrnyaan dari I (satu) pcmegug srhsrn.
3. MatE Ac{r8 Rspst Kcs€mbilan tcrdapat pcrtanyarn dari I (sstu) Fmrgang $ham.
4. Mata Acsra Rspot Ketigt sampai Kctujuh tidak tcrdspst pcrtanysan^.nggsprn drri

pcmcgang saham.

Mekanismc pcngambilan keputusan dalam Rapat bcrdasartan Pual 25 ayat (15) Anggrru
Dasar Perseroan dilakuksn sccara musyawarah untuk mufakat. Nrrnun dcngan
dibcrlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa sccarc elekronik telsh dspa! diberik n
melalui eASY.KSEI, mala pengambilan keputusan dalam Rapat dilatuksn dcngan can
pcmungutan suara (votrzg). Untuk mata acara Ragu Kcdclapan tidak diambil kcpuosan
kartna sifatrya merupakan laporan.

K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebegaimena termu.t &lrm akta
"Risalah Rspat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAIIAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk stau disingk t PT WASKITA KARYA
(PERSERO) Tbk tertsnS€al 5 Juni 2020 nomor M, yang dibuat olch ssyE, Noteris (unok
selanjuurya discbut'Rirehh Reprt"), yang pada pokoknya adalah scbagli bcrikut:

Dslam Illata Acara Raoat Pertsma:

J

Jumlah Pcrscrfi.sc

l0O/o

0,fiX)t0360/o

Suara yang hadir

Suara yaag Tidat
Seoju

85.600

Suara Abstain t26.97 4.840 1.1920394o/o

Suara Setuju 10.524.t39.446 9t,t071570%

Totrl Suere Sctuju 10.651.81,1:86 $,yD1964%

"Dengrn demiUeo Rrprt dcrg.tr ruere terbruyek tcrnrguh Pcncgrag Srhu Scrl
A (dengu crtitrD pemcgrng 125.97,1.t40 etru I,1920j194'/. rhro ddrlt
mco berilon rurre/rbstrin) EGmutu!krD:
r. MenyetuJui Lrporen Tahuorn Pcrsercrn lermrsok L.Porrn TuSg Pcngewerea

yrng tel.h dihkranrlen olcb Dcwen Komiurir utrtuk trhuD buku 2019 (dur
ribu scmbihl bclrt} d.D Delgrtrtlrrn Lrponn Kcuugre Kouolldolrr
Pcneroeo u[tuk triun bulu 20!9 (dur rlbu rmbihn bclt) y.rg t Lb dhudlt
oteb Kintor Akuntrr Publlk (KAP) AMIR ABADI JUSUT ARyANTO'
MAWAR & Rekro - Firue rog8ob,rriogrr globel RSM rceuei Lrporen
fiX272.1030/AU .ll03lOS72-ZlUfVn020 teaggel 2142020 (due puluh retu Aprll
due ribu due puluh) dengrrt pendtprt wrlrr drhn rcrnur brl yrng netorid.

b. MeDSorbkrtr hporro Trbunu PehlrrDu! Progna Keuitreen daE Bilr
Lingkungu utrtuk trhuD 2019 (due ribu rnbilel bclrr), yrng tGlrt ditudit
oleh Krntor Akuatrn Publih (KAP) Amir ABADI JUSUF ARYAIYTO'
MAWAR & Rclon - Firmr enSgotr jrriDS.r globd RSM sccud hponn No.

10.651.899.886



Dalam Mata Acara Ranat Kedua:

Suara yang hadir

Suara yang Tidak
Sauju

Pcrscntase

100 o/o

0,000t036%

Suara Abstain 328. t 72.533 3.080E826%

Suara Setuju 10.323.641.163 96.91831389/0

Totel Suera Setuju 10.651.814.2E6 99,9991964yo

"Dergrn dernikirn Rxpst dengsn susre terbrnylk termasuk Pemegnng Sehrm Seri
A (dengrn cltrtro pemegrng 32E.172.533 eteu 3,08088260/. sahem tidsk
memberlkrn rurre/rbctrlD) memutusk r:
-Menetapkan petrSguDretr Lebr Benih Atribusi Pemilik Entites Induk Peneroen
trhuo buku 2019 (dur ribu sembilgn beles) sebes:r Rp938,142364,887,- (s.mbilau
rrtu! tigr puluh delapan milier seratus empat puluh dua jutr tige retus cnrm pulub
emprr ribu dehprn ntus delrpan puloh tujuh Rupiah) sebagai berikul;
s. Scbcser 57o rtru letrihi Rp46,907.S02.471'- (empet puluh enam milirr scmbihn

ritur tujuh irt limr rrtus due ribu empat rrtre tujuh puluh mtu Ruphh),
ditetrpkrtr rcbrgrl dividen tuarl dibrgikrn kepedr pemegang srhrm yrng ekeu
dibayerken dengrn ketetrturtr scbrgai berikut:

i. dividen bagian Negerr Republik lndonesir ates kepemillkan 66,0dolo

(encm pulub enam kome nol empet pcrsen) slhrm rtru senilei
Rp30.975.t50.78t,- (tigr puluh miliar sembilan rarus tujuh puluh lime
jutr dehpiB rstus limr puluh ribu tujuh rrtus delepan puluh delapan
Rupieh) rken diretorkrn ke Kes Umum Ntgrm;

ii. etes kepemiliken J3,96% (rig, pulub tigr kom! scmbilaa edrm pemen)

srhem publik ruu seoilei Rp15.93t.651.683,- (lime belar milier sembihn
rrtus tigr puluh rrtu jutr enrm ratus limr puluh srtu ribu enrm ratus
delepen puluh tiga Ruplah) akan diberikrn keprda pcmegang snham

seruri dengrn kepemilikenuya masing-masing.
b, Sebeser 957n (sembileo puluh limr p€rsen) rtru Rpt9l:34.t62.416r (delepen

ratus rembilan puluh seto millar dur rrtus tigr puluh emprt jutr delrPrtr rrtus
enam puluh dua rlbu cmpll rrtus enem bohs Rupiob) sebegei seldo laba yeng

b.lum dltentukr[ pcnggu[r.nnye.
c. Mcmberikrn wewenrtrg den kuur keprdr Direkli Penerorn deagrtr hrk

rubrtitusi utrtuk metrgrtur lebih lanjut me[gensi trtr crrr den pehksrnren
pettrbsgl.n dlvlden tunel ten€but 3Buri deDgrn ketentu yrng ber'leku'
lermmuk mehkuk n pembulrtrn ke atrs untok pembrlrrrtr dividen per
sohim."

Drhm l\tite Ac.rr RiDet Kctipo:

00198n. 1030/AU.2l 1210512-11 1 

^ll/2020 
tanggrl 2+l-2020 (due puluh empar

Meret dua ribu due puluh) dengan pendapat wejer dalem semue hal ytng
mrterial.

c. Memberikrn pelunrsen den pembebrsan tenggung jewrb sepenuhnya (uolledig
acquil a de chargeJ keprda segenrp anggotr Direksi dan erggotr Dewen
Komissris eter tildakrn pengurmrr dan pengawesan yang teleh dijelenkan
selama tehun buku 2019 (due ribu sembilan beles), sejauh titrdrkrn tersebut
bukra meruprkrn tindek pidene dar tindeken tersebut tcrcerrrin ddam
Lrporan Tahunrn, Laporaa Keuengen Konsolidrsian Perserorn serta l,rponn
Trhunrn Pelelseuran Progrem Kemitraan den Bina Lingkungen untuk lrhun
buku 2019 (due ribu sembilan belas)."

Jumlah

r 0.651.899.885

t5.600



0.9539897%

Suara Setuju t0.466.240.658

Total Su.n Setuju t0,567.t5t.69r 991tt02t'./o
*Dengen demikico Repet dengro suere 10.567.858.691 termrcuk Pencgang Srhrm
Seri A (dengen crtrtco p€mcgrog 101.51t.033 rrru 0,91r9t9?% sehrn ddelr
oemberikrn ruerr/ebstrir) Eemutorkroi
a. Meoetepkrn kcmbdi Krator Akuutrn Publlk (KAP) AMIR ABADI JUSUF

ARYAIITO, MAWAR & Rekrn rDtuk mchkuk n J.'e eudit etrr Lrponu
Keuengrn Koncdidrsirl Pererorn drn l,lponu Keurngro Pchlcrerrn
Prognm KeDitrrrD drr Bine Lingkungrn @KBL) Perrcrorn tebua buku yrng
berrklir prdr t.Dggrl 3l-12-2020 (tigr puluh 3rtu Dci€mber due ribu due
puluh).

b. Membcrikrn pelimprhen kervcnrEgrD hepedr Dewen Kooicsrir Porremen
urtuk mcnct pkrn bcsereu imbeho jrsr rudi! pcnrmbehen rueng lhgkup
pekeriutr yelg diperlukrn dm pcnyerrter hiooyr yrug wejer hgi Krntor
Akuntea Publik te nebut.

c. Memberikrn wewenrog den kurse keprde Dcweo Komireris deryra tcrlcbih
dehulu mendeprtkru penetuJuen lertuli! Palrcgug Stbrm Seri A Driweror
uEtuk DeDctrpkrD KrDtor AkoDt o Poblik pcngguti drlrm bd Krutor ALult !
Publik AMIR ABADI JUSUT, ARYA|ITO, MAWAR & Rckrn Lertrr rcbrb
rprpuo tidrk drpet menyelereikrn rudit rtrs hponn Kcuengen Pcrrcrorn dtl
l,rporrn Keuengen Pelrlsrnrru Prognm Keoltneo drn Bine Liagkuagea
@KBL) Perreroen tehur buku 2020 (dur ribu dur puhh), terElruk EclctrphD
imbelen iere rudlt drn p€rsysntr! hinnyr bcgi Krrtor AkuntrD PrbllL
pcuggelti ttrrbut

d, Membcrikrn wewen.ng drn kurce keprdr llervrn Komhrrir Perrcrcu
menuojuk Krrtor Akunt n Publik dcn3rn lcrlebih dehulu meldrprthn
p€rretoju.D lerlulis PeEegrDg Srhrm Seri A lhriwrrur uEtuk DcLkukrn rudlt
.trs Lrporu Kcurogeo Koosolidrrieo Peneroen pcriode lrlonye prdr TrhuD
Buku 2020 untuk tujuen deo kepcntingen Per:erorn,"

Jumlah

r0.65 r.899.886

108.700

Suara Abstain t01.520.031 0,95400t5%

Suara Scoju 10.550.171.153 99,04497Wo

To.rl Surrr Seruju !0.65!.791.166 yt,99E!n95'/"

-Dergrn demikho Rrprt dclgrn surrr t rbrlyrL lerurrtrk Pemegrng Sebn Sori
A (dergrn crt trn peEesrng 101.620.033 rtru 0J5{filt57o srhu tidrh
uemberiker surm,/rbstrh) memutuskrDl
e. Meubcrllon wewcnrns drn kuesr kepede Percgrog Srhrm Seri A Drdrverae

untuk mcnetepken besrrnyr trnti.n urlrk trhuo buku 2019 (dur ribu
!.nbibtr bclrs), rcrte meacteplln hononriuB, tu4rrt !, fr3llitat dt! iltcldf
htutnyr brgi rnggotr Dewrn Komisric uotuk trf,un 2llilO (dur ribu dur pllut).

\

Suara yang hadir

Suara yang Tidak
Setuju

Suara Abstain

Suara yang hadir

Suera yang Ti&t
Scurju

Jumlah

10.651.t99.8E6

E4.(Xl.195

101.6r8.033

9E,2s703 l E%

Dslam Mala Acara Rspal KeemDal:

Perscntasc

too%

0,00t0205%

PerscntEsr

100 o/o

0,7Et97t5%



Suara Setuju

Totd Surrr Sctuju

'Dergrn demiklen Repri dcnger surre tcrbenyrk termuuk Pemegrng Sehrm Scri
A (dengrn crtrt n pcnct g 101.619.933 rrru 0,95{00769/. sehem tidrk
ncmberiken suen/rb.t io) mcmotu3kan:

-Mcoyetujui penjrminel utrng kckryiin Penerorn yrog meruprkrn lebih deri
50% (llmr puluh pentn) deri jumleh kekeyaen bcrrih Peneroen, drlem I (ratu)
trrtrlrkti rtru lebih, belk yeng berkeltrn .atu s.ml hin meupun tidrlq srrt ini drn
yeng ekro drtmg drlem rrngkr mendrprtken fesilitn yaog akrn dltcrimr oleh
Pencrorn dari lembege keuangrn Banh lembsgr keurngrn bukrn Brnk den
mrsy.rskrl dan memberikan kuese kepede Direksi uotuk mehkulan segrle hrl
sehubungrn dengrn pclrksenmn penjrminen teBebul, srmpri Rrprt Umrm
Pemcarng Srhrm menctrtokrn lrin den dengrn memperhetlkrn penturrn
pcrundrng-undergrn yrng bcrlaku."

DrL[ Mrb Acrrr Rrmt Kco[.p:

Jumlah Persentase

Suara yang hadir 10.551.t99.tt6 l0O o/o

Srura yrng Tidak l0E.l00 0,0010148p/o

Sauju

Suara Abstain 10l.6l E.133 0,953W7o/o

Sura Scruju 10.550.173.653 99,0449450/o

Totrl Sure Sctut! 10.651.?91.7t6 99,ytt9E$2o/.

"I)cngra domlkhn Rrprt dcryu turn terbonyel t rmlttr] Pomcgrq Srhm Scrl
A (dcajra c.trt ! P.tt!G3.r3 t0l.6lt.l33 rtru 0'9539907'/o crLn tldek
oc[barlkr! lorrrhbrtrll) mcmutukru

Suara yang hadir

Suara yang Tidak
Seoju

Suara Abstain

Jumlah

r 0.651.E99.8E5

508.462.4E7

101.619.931

10.041.E17.456

10.143.437399

Perscntrse

100 o/o

4,7734441o/o

0,9540076%

94,27254t30/o

952263339o/.

-Mengukuhkrn p€mberlrkurtr Pcrrturrn Menteri Brdrn Umhr lVlilih Negrre
Nomor: PER-0ti/MBAInnOlg t€Etrng P.domrn Umum Pehksrnren Pcr3rdern
B.rrEg drn Jesa Beden Usehr Milik Negrrr, bet ra. pcrubrbrn.ys di kcmudien

Persentase

b. Mcmbcriket wcwclrnt drn kusr keprde Deten Kominris delgrD tcrleblh
dehulu uctdrprtkrn pcnctujo.n tsrtuli! drrl Pemegelg Sthem Scrl A
Ilwiwrmr untuk mclct phn bcreroyt trntiem uotuk trhun buku 2019 (dur
ribu rcrtbiha bcla), rcrtr menctrpkro 3eji, tunlaogrr, frrilib drl inrcntif
lelnnyr begl Dlrtksl rntuk Trhur 2020 (due ribu dm pulub).'

Dehm Metr Acrre Rrort Kelimel

hrrl.-

Drho Mrtr Acrrr R.p.t K.lulrh:

Jumlsh



'Dctrgrl demikirn Reprt dcogrn rurrr tcrbalyrk temrrsrk pcncgrog Srhau Scri
A (dengro crtrtro pcm€grng t01.621333 ,uu Ogffi207./o rehru ddrk
memberikan surre./ebitriD) memutuskru:

Suara yang hadir

Suara yang Tidak
Sctuju

Suan Abstain

Suara Setuju

Totel Sorn SctuJu

Suara yrng hadir

Suera yang Tidak
Scoju

r0.65 I .t99.EE6

43t.429.167

r0l .621.131

10. il E.E49.3t6

t0220,470.719

too%

4,05025560/o

0.95402070/o

94,99572370/o

95,94nU%

l. Menyetujui perubehao Prsel J Anggrren Derrr Peneroen.
2. Metryetuiui untuk EenyutuD kembeti Anggrnn Drser schubuogro dongen

p€rubahrD lencbut.
3. Memberikrn kuesr drn weweDrrg kcpede Dirckri Perreroro dcugru hek

subtiturl untuk melrkukrn regrle tindrkrn yrng dipcrlukro berkrlten dongrn
kcputusro mttl aclrr Rrprt, tcrmrruk Ec[yusuo det mcnyrtrkra kcmbrti
reluruh Anggrnn l)rser delru !u.tu rktr Notrrir dra menyrmpriloo lcpedr
inslrnsi yeng berneDug utrtuk mcnd.p.tkrtr pcEctujuao drn/rteu pcncrimun
pcmberiLburn perubehen ADggrrrn Desrr Perreroen, mehkukrn scade rcrurtu
yrng diprndrng perlu dsn bergutrs uDtuk keperlurn ten€bul dengu tidek edr
srtu putr yrng ditccuelikrn, termrluk untuk mengrdrkrl penembehro drdrtru
pcrubrhrn ddrm perubrhrl Anggrno Drsrr Penerorn tenebut jile hd
tersebut diperryrrelken oleh inrteori yrog benrenrng."

Dalanr l\tata Acura Raoat Kedclanan:

Oleh karena Mata Acars Rapat Kedelapan mcrupakan laporan, maka tidEk Eda
pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan rcalisasi
p€nggunaan dana Obligasi Pcnawann Umum Bcrkelanjuun sebagairnana dipctsyaratkan
Pasal 6 ayat (l) dan ayst (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.0420I5
tent8ng [,apor8n Rcalisasi Penggunaan Dana Hasil Pcnawaran Umum, untuk pcnswarm
umum bcrikut ini :

a. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan lU Tahap UI Tahun 20lt; &n
b. Obliga.si Penawaran Umum Berkelanjuun III Tatep tV Tahun 2019.

Dalam )l8ta Acara Raoat Kesembilan:

Jumlah Persentasc

100 %

s,3t060E I %

t0.65 l .899.886

5?3.136.987

Suara Abstain l0l .622.433 0,954031 l7o

Suara Sctuju 9.977.140.456 93,66536W0

Totd Surre Setuju 10.07E.762.E99 94$193919y.

'Detr8$ demikirn Rrprt dengeo 3rrr. terbuyrk Lrnrsuh Penelel3 Sehrn Scri
A (deegrn crtrtrn p.ncgrng t01.622.,133 rtru 0,93OJl l?l rrhrn tU*
meoberilen surrdebrtriE) ocnutulLin:
l. Membcrhcntihn detrgu borErt rrEl-[rnr tsn€bul dibrwrh irl $bagri

rnggote l)ireloi Perreroelr
r- I GUSTI NGIJR,{E PUTRA 3cbrtri Dlrrldrr Ut Eri
b. IIARIS GLTNAWAN scbryel Dlrcktur Kcurngrn;
yeng dhngkrt neslng-mrsing berdesrrkrn Kepulurra RLrPS Trhrrr bh

\



buku 2017 (dur rlbo tujuh bclu) tuggel 6-*2018 (eoem April dur ribu dehpon
bclec) terhitung rcjek ditutupnyr Rtprt, dengrn Ec.p.tr teriEr krllh rtrr
trubrtrgrn tcnrgr dro piklnn yrog diberiken sehn. Eenj.brt t brgri .ngtot
Dlreksi Perrerorn.

2. Mctrg.Dgkrt trlmr-Daml tersobut dibrwrh ini sebrgei enggote Direkri
Pcrrerorn:
r- DESTIAWAITI SOEWADJONO rebrgei Direktur Utrme;
b. TALIFIK IIENDRA KUSUMA sebrgai Direktur KeuragrD.

3. Mcmbcrhentikrn dengm hornrt nrmr-nem. tcncbut dibrweh ini scbegei
aoggotr Dewao Komirerir Penerorn:
r. DAlttlS HIDAYAT SLiMADILAGA sebagai Komisrric;
b. R AGUS SARTONO sebegri Komiseris;
c. M. AQIL IRHAM seb.gri Komkrris Independen;
d. YIKTOR S. SIRAIT scbegel Komisaris Indeponder;
yrog dlrngkrr ouing-mering berdrsrrkrn Kcputumn RIJPS Trhunen bhun
buko 2014 (dur rlbu emprt belu) trnggel 24-#2015 (due puluh emprt April dur
rlbu llme bch.s), tcrbitung rcJrk ditutupnye Rrprt, dengrtr uc.prtr t rimt kmih
rtrs rumbrngrn tetr.g. drr pikirrn yrog dibcrikr! scleme nanjrbrt rbegri
aoggotr De ro Kominrls Pcrrcrorl.

4. Mcryelihkrn pctrug.r.o BADRODIN HAITI yrng dirrylrrt bcrdererkra
Keputu.rn RUPS Lrrr Bircr trhuu 2016 (dur ribu etrtrr bclg) trnggrl
2$11-2015 (due puluh limr Nopcmber dua ribr enem belrr) drri rcmuh
Kooirrir Uteme menjrdi Komreric Utrme ncrrngkrp Kornimris Indcpenden,
dcngrn nue Jebeten melerurkrn sisr mrsa irb.trn s€brgiimrtrr Kcputusio
RIJPS dimrlsud.

5. Mcngenght [lDr-Drlnl tcr! bul dibrwrb ioi scbegri rnggotr Dcwrn
Komisrris Perreroen:
r. DANIS HIDAYAT SUMADILAGA sebagri Komisarls;
b. M. FADJROEL RAHMAIII scbrg.l Komkarlr;
c. BAIVIBAIIG SETYO WAHYUDI rcbrgal Komiserir Independen;
d, VIKTOR S. SIRAIT sebegei Komisaris Independen.

5. Mu jrbrten roggote Direlci drn Dewrn Komiseris yrng dirogkrr
lcbrgrimrn. dinreksud pedr algkr 2 drn rngke 5. sesuai delgrn ketentuen
Atrggrnn l)tsrr Penetrrr, deugrn memperhrtikrn p€rrturrtr perundeng-
undrngrn di bidrng Perrr Modrl dro trnPr mcngurrngl hrk RIJPS unluk
meobcrhentikrn re*rktu-waklu.

7. Dengro rdenyr pembertcitlrn drs pcng.Dglrtrn rtrggot Direkii rcbeglimror
diurbud pde rngkr t den rngkr 2, rertr pembcrhentirn, Pengrlltltr tug$
drn pcngrngkrtrn rnSgot Dcwrn Komlsedr sebrgeimrul dimrksud prde
engh 3, atrgkr 4 drn engkr 5, mlkt turunan ke.trggotraD Pcrgurur Petlemltr
mcnJrdi rcbrgri berikut:
DEWAN KOMISARIS:
KoIilrri! Utrmtfl ndepcndeu
Konlsarir
Komlc.rb
Konlrerir
Komisrir Iadependcn
Komlrerb Indepeoden
Komlsarh Independeo

DIREKSI:
Direltur Utrme
DIrcldur Keurngro
Dlrektw Huaan Capital
Maaryemcrl drn Pengembrngrn
Sbtcm
Dlrektur Peugembrngrn Bisnis
iln Qaalily, Safety, Healrh dro
Eavironmea
Dircktur Ope rrsi I
Dirtktur Opcrrsl II

: BADRODIN IIAITI
: DAMS IIIDAYAT SUMADILAGA
: M. FADJROELRACEMAN
: ROBERT LEONARD MARJUN
: BAMBAI\IG SETYO WAIIIUDI
: MURADI
: VIKTOR S. SIRAIT

: DESTIAWAN SOEWARDJONO
: TAUFIK HENDRA KUSUMA
: HADJAR SETI ADJI

: FERY HENDRIYAIIiTO

: DIDTET OEMAR PRIHADI
: BAMBANG RIANTO



Direktur Opcrrsi I[ : GUNADI
t. Anggotr Direksi drn De*eo Komisrri! yeng dienglret !cb.trim.!r dlmrbud

prde engkr 2 dro rngkr 5 yrng muih mcoJrbrt prde jrbtuo ldn yrag dllenng
oleh pcrrluran perundrng-uldengr! urtuk dinnglop dcDgru jrbatr[ rDEtott
Direkri rtru Dewea Komluris Bedeo Urehr Mllik Ncgen, mrkr yer3
benrngkutrr hrrus meoguadurken diri rtru dibcrbeotlken derl jrbrlrnoyr
terrebut.

9, Mcmbcrikrn kursa dengrn hak substituri lcprde Direlsl Perserorr urtuk
menyrtrkrn yeug diputurkrn Rrprt debm bentuk ektr Dotrri! !.rlr
meDghrdrp Notrris rteu pcjrbet yrog benveurDg, dro mehkukrn peeycsueira
etau perbaiken yeog diperluken .prbllr dipony.rrlkrD olch pihrk yug
benuenrng uutuk kcperluen pelsklrDun ili keputurrD Raprt.

Hormat saya

Notafls Admin israsi Jakana Selatan

Dernikianlah resume ini disampaikan mendahului salinsn dsti 8kt8 tarscbut di rtas, yang scgeta

okan saya kirimkan kepada Pcrscroan setclah sclesai dikerjakan.

I
a
1



dt/ PT. wAsKtrA KARvA (persero) rbk
w^sx,,^ INDUSTFI KONSTRUKSI XOMITE AUOIT

Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan
Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi untuk lahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Komite Audit merekomendasikan penggunaan j6a
AP Rusli dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM lndonaria).

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud adalah
sebagai b€rikut:
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

13/POJK.0U2017 ter ang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan, diatur bahwa dalam menyusun rakomenda3i penunjukrn
AP dan/atau XAP, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP,
b. ruang lingkup audit,
c. imbalan jasa audit,
d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dad KAP.
e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP,
f, manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan

Tim Audit dari KAP,
g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk

kurun waktu yang cukup panjang, dan/atau
h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jasa audit atas intormasi keuangan historis

tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada

2. lndepondensi AP, KAP dan Oreng Dalam KAP
Tim audit yang bertugas adalah independen sesuai dengan standar dan peraturan berikut ini:

a. Undang-undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 ,

b. Peraluran Pemerintah No. 20 / 2015 tentang Praklik Akuntan Publik.
c. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.1 Tahun 2017 tentang SPKN,
d. POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan

Publik Oalam kegiatan Jasa Keuangan,
e. Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu 1 yang diterbitkan oleh

Institut Akuntan Publik lndonesia (lAPl),
f. Standar Audit yang diterbitkan oleh lAPl, dan
g. RSM ,rternatio nal Quality Assurance and Risk Containment Policies.
Tidak terdapat hubungan personal, pemberian iasa profesional lain atau hubungan bisnis
antara RSM lndonesia dengan Perusahaan yarE dapat mempengaruhi independensi RSM
lndonesia sebagai Auditor Perusahaan

Pihak AP dan l(AP telah memberikan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, yang

intinya berisikan sebagai berikut:
a. Senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme iabatan dan integritas pribadi.

b. Tidak mempunyai benturan kepentingan (conflbt of interes0 dengan PT Waskita Karya
(Persero) Tbk.

c. Tidak menyalahgunakan hubungan dengan setiap Perseroan atau pihak ketiga manapun
baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan adanya benturan kepentingan.

d. Tidak akan m€nerima pemb€rian/hadiah dalam bentuk apapun dan setiap Perseroan atau
pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan
adanya benturan kep€ntingan.

e. Tidak akan memberikan pemberian/hadlah dalam bentuk apapun kepada setiap karyawan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada level apapun dan kepada setiap Perseroan atau
pihak ketiga manapun yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan. 

1

G.a.C f..rf.,.i MT HrF.o X.t No l0 C rB.Jdtrn 133aO.Lb {02t)E50 8610, 850 8520 . Fsrr (021) 850 E$6. *..tn Oid(lt..o.ld. rrr.rr.l4...o td



dt/ PT. wAsKtrA t(ARyA (persero) rbk
WASXT'' INDL.JSTRI XONSTRUKSI

o.dot{ lVa.tfa. -fl MT Hr}o.D x.v r.o l0 Cisrg. J.rrra 13?,a0.I.lp (021) 850 1610. t50 8520 . F*t 1021) Aio 8:i06. t.rtiieffirrr. co d.rix idL..o a

Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau K Akuntan Publik

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit
a. Pemeriksaan Laporan Keuangan dan membenkan pendapaU opini atas Laporan K6uangan

Konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia,
terdiri dari:
1) Laporan Keuangan Konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak

drsesuaikan dengan penyaiian dan pengungkapan berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK") Nomor: Vlll.G.7 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-34718U2O12 tentang Penya,ian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,

2) Laporan Keuangan Anak Perusahaan yang terdiri dan:
a) PT Waskita Beton Precast Tbk.
b) PT Waskita Toll Road dan Entitas Anak
c) PT Waskita Karya Reatty dan Entitas Anak
d) PT Waskita Karya lnfrastruktur dan Entitas Anak

3) Laporan Keuangan Entitas Anak (melalui kepemilikan tidak langsung), yaitu:
a) PT Waskita Sangir Energi
b) PT Waskita Wado Energi
c) PT Cimanggis Cibitung Tolways
d) PT Trans Jabar Tol
e) PT Pemalang Batang Toll Road
f) PT Sriwijaya Makmore Persada
g) PT Waskita Bumi \Mra
h) PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
i) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
j) PT Tol Teluk Balikpapan
k) PT Waskila Fim Perkasa Realti
l) PT Waskita Modem Realty

4) Laporan Keuangan Entitas Asosiasi, yaitu:

a) PT Waskita Transjawa Toll Road dan Entitas Anak
b) PT Pejagang Pemalang Toll Road
c) PT Semesta Marga RaYa
d) PT Transjawa Paspro Jalan Tol

Melakukan prosedur-prosedur pernenksaan untuk menghasilkan Laporan Lainnya berupa:

b. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun yang berakhir

tanggal 31 Desemb€r 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
c. Melakukan Audit dan Memberikan Pendapat atas Kepatuhan terhadap Ketentuan dan

Peraturan Perundangan serta Pengendalian lnternal untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Dasember 2019 berdasarkan Pernyataan Standar Auditing (PSA) 62 yang

ditefbitkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia (lAPl) dan Standar Pemeriksaan

Keuangan N€gara (SPKN) yang diterbitkan Badan Penenksa Keuangan Republik
tnOoneiia 1Be( Rl) untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Termasuk didalamnya Ketaatan
pada ketentuan Anggaran Dasar dan Ketentuan lnternal PT Waskita Karya (Persero) Tbk'

Laporan Kepatuhan iernadap Keter uan Peraturan PerundangUndangan .iuga mencakup
kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 khususnya Pasal '102

berkaitan dengan Peniaminan Aset dalam rangka penarikan piniaman

2

XOMITE AUOIT



dp PT. wAsKtTA KARYA (persero) rbk
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4. lmbalan Jasa Audit
Tender pengadaan KAP RSM lndonesia telah dilakukan melalui lelang terbatas atas
penugasan audit laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku 2016, dengan mengundang tiga 3 KAP yaitu KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanlo,
Mawar dan Rekan (RSM). KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (BDO). dan
KAP Hendrawinata Henry Enrin & Sumargo (Kreston).

Untuk penugasan melakukan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Pers€ro) Tbk
dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019. Komite Audit telah melakukan klarilikasi dan
negosiasi atas ruang lingkup audit dan penawaran biaya jasa audit pada tanggal 23 April 2019.
Komite Audit dan KAP RSM telah sepakat bahwa imbalan jasa audit untuk seluruh ruang
lingkup penugasan audit yang disebutkan pada angka 3 di atas adalah sebesar
Rp 3.475 000.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima.iuta rupiah)

5. Koahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP
RSM di lndonesia merupakan member firm dari RSM. RSM adalah network kantor akuntan
dan konsultan terbesar ke-enam di dunia dan penyedia layanan pajak terbesar ke'6 secara
global yang memiliki lebih dari 800 kantor di lebih dari 120 negara dengan lebih dari 43.000
staff.

RSM di lndonesia didirikan pada tahun '1985 dan tumbuh menjadi perusahaan jasa terintegrasi
profesional AAJ Associates, kemudian RSM AAJ. dan sekarang RSM lndonesia. RSM di
lndonesia telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun di lndonesia, dan RSM telah beroperasi
secara global selama lebih dari 50 tahun. Mela,ali 3 dekade kehadiran di lndonesia. RSM
memiliki 600 staf selama musim sibuk dengan kantor di Jakarta dan Surabaya, dan dapat
diposisikan sebagai urutan ke.s diantara perusahaan audit. pajak & advisory seienis di

lndonesia.

d. P_enilaian dan rnemb€rikan pendapat atas Laporan Evaluasi Kinerja pr waskita Karya
(Persero) Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20i9 sesuai dengin
Keputusan Menteri Negara BUMN Rt Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggat 4 Juni 2002
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

e. Menerbitkan Lagr,(an Management Letter alas Pengendalian lnternal untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk PT Waskita Karya (persero) Tbk dan
Entitas Anak (iika ada).

Tim yang terdiri dari partner, praktisi dan staf, membantu menciptakan solusi bisnis yang kuat
dengan pendekatan terpadu. menggabungkan wawasan dan inovasi dari berbagai disiplin
yang menggunakan pengetahuan dan industri bisnis mendalam dengan keahlian professional

untuk membar u klien melebihi harapan mereka dalam menghadapi kompleksitas lingkungan
bisnis global.

6. Hctodologl, t.knlk dan S.rana audit yeng dlgunakan KAP
RSM lndonesia menggunakan pendekatan metodologi audit yang berbasis risiko (ask-basad

auditl yang didasarkan peda pemahaman atas PT Waskita Karya (Pers€ro) dan Entitas Anak
yang meliputi pemahaman atas, antara lain:
- Siklus, proses dan model bisnis Perusahaan.
- Asp€k pengendalian intemal dan sistem informasi, dan
- Kondisi industri Perusahaan masing-masing berdasarkan regulasi yang relevan seperti:

peraturan Pemerintah dan peraturan perpajakan. 
3
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ldentjfikasi Awal Area Risiko juga dilakukan melalur Penilaian Risiko dan Respon Audit:
- Prosedur penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi area yang mengandung risiko

kesalahan penyajian material,
- fuea tersebut akan dievaluasi secara b€rkelanjutan sepanjang pelaksanaan audit, dan
- Sifal dan luas pengu.iian audit yang spesifik disusun dan dikernbangkan untuk merespons

area yang mengandung risiko kesalahan penyajian malerial

Tahapan audit terdiri dari Risk As3esment, Pelaksanaan dan Pelaporan Audit.

Pada Tahap Rirk Alse3ment, RSM melakukan penilaian sejak menerima penugasan, pre-

danning dan planning, yang meliputi kegiatan- kegiatan:

Menenma Pra-Perencanaan Perencanaan
- Cek lndependensi
- Konllik Kepentingan
- Risiko Penugasan

- Risiko Fraud
- Risiko Bisnis
- Risiko Akuntansi

- Penilaian Risiko
- Materialitas
- Respon Audit

- Kel n Usaha

Pada tahap pra-perencanaan RSM melakukan beberapa prosedur untuk memperoloh
pemahaman dan penaksiran risiko atas beberapa hal yang meliputi:

1 . Bisnis entitas;
2. Proses pelaporan keuarEan;
3. Pengendalian intemal torkait dengan pelaporan keuangan;
4. Sistem intormasi teknologi terkait dengan proses pelaporan keuangan:
5. Fungsl internal audit:
6. Kelangsungan usaha;
7. Laporan keuangan in-house interim dan akhir tahun;
8. Risiko bisnis Perusahaan;
9. Risiko fraud Perusahaan: dan
'10. Risiko akuntansi.

I,A.XJ,T JNOUSIRI KONSIRUKSI

Seluruh risiko terindentifikasi akan dilaporkan dalam suatu ringkasan dan tsnggapan (Rs&
Reporf) untuk selanjutnya direncanakan prosedur audit lebih lanjut

Berdasarkan hasil penaksiran nsiko selama tahap pra-perencanaan, RSM rnelakukan
perenqinaan audit agar dapat menyusun strategi audit dan malaksanakannya dengan caftl
yang efektif, Suatu audit dirancang untuk memberi keyakinan memadai bahwa setiap salah

saii material yang terjadi akan terdeteksi.

Tim audit akan mengernbangkan dan mendokurnentasikan.
'l . Perencanaan audit keseluruhan yang menjelaskan cakupan dan pelaksanaan prosodur

audrt: dan
2. Suatu program audit yang menetapkan sifal, saat dan luas prosedur audit yang

direncanakan untuk mengimplementasikan perencanaan audit keseluruhan

Tahap perencanaan audit meliputi:
1 . Penetapan materialitias;
2. Garis besar pendekatan audit keseluruhan;
3. ldentifikasi area atdit signifikan;

4
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4. Strategi audrt dalam melakukan pengujian efektifitas pengendalian anternal:
5. Perencanaan staff dan deskripsi kerja masing-masing, dan
6. Jadwal dan anggaran biaya.

Pada Tahap Pelaksanaan Audit di lapangan, tim audit akan menerapkan seluruh program
audil (entity-wide Nogran) yang sudah ditenlukan, melakukan evaluasi terhadap bukti, dan
memberi kesimpulan atas kewajaran dari laporan keuangan. Pengujian akan terdiri dari
pengujian substantif saja terhadap transakst{ransaksi atau Pengujian Terhadap
Pengendalian lntemal yang dikombinasikan dengan Pengujian Substantif.

Pengujlan Pengendalian lntemal (Test Of ControUTOC)
TOC adalah prosedur yang dirancang untuk meMapatkan bukti untuk mengevaluesi
keefektifan desain dan operasi dari "Key Conrof (yaitu kebi.iakan dan prosedur struktur
pengendafian intemal). Key Control ini telah dipahami dan didokumentasikan selama tahap
pr+planning.
TOC dilakukan hanya pada Key Control yang dirancang Perusahaan untuk mencegah, atau
mendeteksi dan mengkoreksi, salah saji material pada suatu asersi laporan keuangan.
Prosedur yang dilakukan adalah:
- Permintaan keterangan (lnquiry),
- Observasi;
- lnspeksil dan
- Reperformasi.

TOC dikelompokkan pada masing-masing siklus bisnis, yaitu:
- Pendapatan yang meliputi aktivitas: Jasa Konstruksi, Penlualan Precasr, Pendapatan Hotel,

Penjualan Energi, Pendapatan Jalan Tol, Pendapatan Properti, dan Sara Gedung dan
Peralatan

- Perbendaharaan dan Pinjaman (Treasury and Lun)
- Manajemen Persediaan (Persediaan Konstruksi, Precasl. dan Properti)
- Pengeluaran Operasional (Proyek dan P/ecasf) dan Pengeluaran lnvestasi
- Hak Pengelolaan Jalan Tol dan Aset Tetap
- Penggajian
- Desain dan operasi aktivitas pengendalian pada masing-masing siklus bisnis monjadi

obyek pengujian.

Pengujian Substanti,
Pengujian Subtantif dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu Pengujlan Analitis dan Pengujian
Rinci.
Pengujian Substantif Analitis (SARP)
Pengujian substantif analitis mencakup pertimbangan perbandingan informasi keuangan
entitis dengan iumlah atau ratio ekspektasian auditor. Prosedur yang dilakukan adalah:

- Mengidentffikasi faktor-faktor yang mempengaruhi saldo akun;
- Mengestimasiiumlaheksp€ktasian;
- Membandingkan jumlah ekspeKasian denan saldo tercatal,
- lnquiry manajemen,iika terdapat varian yang signifikan dan mengualkan penjelasan

tersebut dengan buKi independen yang sesuai;
- Jika perlu, revisi asumsi dan ulangi prosesnya; dan
- Menyimpulkan kewajaran saldo yang dilaporkan.

5
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Pengujian Rinci Oest of Detail / TOD)
Tujuan dari roD adalah untuk mendapa[<an keyakinan memadai bahwa salah saji material
yang mungkin ada dalam saldo akun atau kelas transaksi telah terdeteksi. TOD ini
dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
- Prosedur umum, yaitu membaca Notulen Rapat, Kontrak dan Perianjian;
- Prosedur seperti pemeriksaan catatan akuntansi, uji cutoff dan pengujian konsistensi data

dan informasi yang dihasilkan oleh komputer; dan
- Pengujian dimana auditor rnenggunakan strategi scoping atau pengambrlan sampel untuk

memeriksa item secara rinci agar memperoleh bukti audit yang memadai.

Pada Tahap Polaporan, aktivitas audit yang akan dilakukan meliputi:
1. Melakukan evaluasi dari hasil audit sampai kepada kesimpulan dari laporan keuangan;
2. Mernp€roleh surat pemyataan manajemen dari Perusahaan;
3. Melakukan prosedur analitis akhir untuk mengkonfirmasikan kesimpulan yang didapat

dalam p€kerjaan lapangan;
4. Penyusunan ringkasan temuan audit, akuntansi, dan bidang usaha yang akan

didiskusikan dengan Perusahaan;
5. Melakukan review atas kejadian setelah tanggal pelaporan (subseguen, eve rcvievl)

untuk memastikan bahwa hal-hal yang malerial dan signifikan lelah diungkapkan dalam
laporan; dan

6. Menyiapkan draft dan finalisasi laporan auditor.

Penggunaan Tenaga Sp*ialis
Dalam audit, RSM melibatkan spesialis yang berp€ngalaman di bidangnya untuk mendukung
pelaksanaan audit. Tujuannya adalah untuk memperkaya p€rspektif dalam penilaian atas
risiko dan pengembangan rencana audit s€rta implementasi audit yang efisien dan efektif.
Keterlibatan spesialis dalam beberapa aspek tertentu juga membantu RSM dalam
menentukan luasnya pengu.lian substantif, sehingga efisiensi dari prosedur audit dapat
tercapai tanpa mengorbankan kualitas audit.

Adapun sp€sialis yang dilibatkan dalam pendekalan audit RSM adalah sebagai berikut:
1. Spesialis Teknologi lnformasi (lT Audit)

Keterlibatan Spesialis Teknologi lnformasi RSM mencakup reviu terhadap risiko
pengendalian internal lT Perusahaan khususnya untuk aplikasi dan sistem yang

berhubungan dengan proses pelaporan keuangan. Selain itu, tim spesialis teknol€i
informasi RSM,uga akan membantu dalam pengujian akurasi. kelengkapan, validitas, dan

cul-offtran6asksi yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem.

2. Sp6ralis Ahli Konstruksi Teknik Sipil
Keterlibatan Spesialis Ahli Konstruksi Teknik Sipil mencakupl
- Reviu terhadap risiko pengendalian internal Perusahaan terhadap perenelnaan,

pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan konstruksi;
- Memberikan arahan kepada auditor terkait resiko operae dari proyek yang ada;
- Memberikan arahan kepada auditor dalam pemilihan sampel dan secara sampling ikut

serta dalam pemeriksaan kuniungan proyek:
- Untuk proyek yang menjadi sampel audil, melakukan reviu terhadap status proyek

yaitu kesesuaian prog[pss yang tercatat dengan kondisi fisik berdasarkan analisa dari

segi teknik sipil.
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Dukungan Praktek Pekerjaan
RSM didukung dengan kumpulan pedengkapan dan pengetahuan yang mengarahkan tenaga
profesional RSM dalam menjalankan tugas, antara lain dengan RSM Connect, suatu situs
online untuk anggota RSM. RSM. melalui Technical Committees and Centres of Excellence,
rnemelihara dan menyedtakan pedoman dan perlengkapan atas implementasi, dokumentasi
dan komunikasi &tupa Quality Assurance and Risk Containment (QARC) poliaes aN
procedures. QARC tersebut termasuk RSM Audit Metodologi dan perlengkapan tertentu yang
dikembangkan untuk Jasa Perpajakan dan Risk Management. RSM juga menggunakan
perangkat lunak audit (AAJsmart) untuk mengefektifkan prosedur dan dokumentasi audit.

Mekani3me Komunikasi yang Berhubungan Dengan Kepentingan Audit
RSM akan melakukan koordinasi secara reguler dengan Perusahaan dan mendiskusikan
permasalahan yang dihadapi selama berjalannya pemenksaan di lapangan unluk memelihara
ketersediaan rnformasi, agar setiap hambatan dan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan
dengan baik. Dengan demikian penugasan dapat berialan dengan lancar dan laporan dapat
dis€lesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Kemajuan pekerjaan secara reguler akan didiskusikan dengan manajemen Perusahaan dalam
suatu rapat koordinasi yang anlara lain membahas realisasi rencana pemeriksaan sesuai
dengan rencana keria pemeriksaan, pengungkapan permasalahan yang ditemukan dari hasil
pelaksanaan pemenksaan, dan pengungkapan kenda:a yang dihadapi dalam proses
pemeriksaan, ,alan keluar yang telah ditempuh, dan akan dilaksanakan.

Oiskusi dan permintaan keterangan dilakukan dengan:
- Direksi: Direktur Lltama dan Direhur Keuangan
- Pihak yang bertanggunjawab atas tata kelola: Devrran Komisaris atau Komite Audit
- lnternal Audit
- Pihak lain yang dianggap memiliki p€ngetahuan terkail dengan risiko fraud

Materi kornunikasi dengan pihak-pihak dimaksud antara lain sebagai berikut:
1. Komunikasi dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit

Saat dan materi komunikasi dengan Dewan Komisaris atau Komile Audit akan mangacu
pada SA 260 "Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggungiawab atas Tata Kelola'

2. Komunikasi dengan Tim Counterpad
RSM bermaksud untuk melakukan diskusi secara periodik, baik molalui p€rt€muan
langsung atau email mengenai progres pekeriaan dengan lim counterparl yang ditunjuk.
Jad\,val pertemuan akan ditentukan dan disampaikan sebelumnya.

3. Komunikasi dengan Tim Experl Manajemen, yang meliputi:
- AKuaris indep€nden: untuk memberi keyakinan memadai bahwa perhitungan imbalan

keria jangka panjang telah dihitung dengan andal
- Penilai independen: untuk mendalami lebih lanjut potensi isu audit sehubungan dengan

lumlah terpulihkan atas asel tetap
- Penasihat hukum: untuk mendalaml lebih lan.lut potensi isu audit sehubungan d€ngan

permasalahan hukum yang sedang dihadapi Grup
4. Komunikasi dengan tntemat Audit. dalam rangka p€nggunaan pekerjaan intemal audit

sesuai sA 610.
5. Komunikasi khusus terkail dengan penilaian Fraud Risk

Untuk menerapkan SA 240, dipedukan sest khusus untuk mendiskusikan risiko fraud untuk
memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan bebas salah saji material yang

disebabkan oleh fraud.
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7. Manfaat frcsh aW pe6pecti
Tim Audit dari KAP

ves yang akan diperoleh melalui penggantian Ap, KAp, dan

Keputusan untuk mengganti auditor sangaflah tidak mudah, apalagi ketika masa penugasan
audit sedang berlangsung. otoritas Jasa Keuangan (oJK) pada tanagat 1 oktober i018, "oJK
mengenakan sanksi berupa Pembatalan pendaflaran pada Ap Marlinna, Ap Merliyana
Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan serta pembatalan pendaftaran Xlp Satdo,
Bing, Eny dan Rekan [Deloitte] berlaku efektif setetah KAp dimaksud menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak
dan dilarang untuk menambah klien baru."

Untuk itu. Komite Audit telah melakukan tahapan pengadaan KAP pengganti dengan lelang
terbatas mengingat keterbatasan waktu dan iadwal KAP yang ketat. serta peraluran internal
PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan menetapkan RSM lndonesia sebagai KAP yang
rnelakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit tahun 2018.

Dengan pengalamannya melakukan audit terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan
Entitas Anak Perusahaannya, RSM telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Sementara itu, untuk tahun 2019 , KAP Big Fourlarnnya tidak independen mengingat l(AP AIC
dan KAP EY sedang ada perikatan kerja dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sementara
itu, KAP KPMG tidak memberi jasa audit ke BUMN.

8. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut
untuk kurun waktu yang cukup panjang
Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah meminimalisir potensi risiko atas
penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama untuk kurun waklu yang cukup panjang dengan
membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang
sama palrng lama untuk periode audit s€lama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara b€rturut-
turut (Pasal 16 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.032017 ter ang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan), yaitu: Leknor Joni (KAP RSM. 2016), Parlindungan Siahaan (KAP Deloitte, 2017)
dan Rusli (KAP RSM 2018, 2019).

9. Hasil evalua3i ata! pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan hbtoris
tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya
Secara keseluruhan, AP dan KAP dalam mengaudit laporan keuangan historis periode
sebelumnya telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tems of rcfercnce dan
Standar Audit yang berlaku. AP dan KAP juga telah memberikan perubahan-perubahan
signifikan bagi manalemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Enhtas Anak dan memberikan
hasil audit yang lebih dipercaya oleh pemegang saham dan pasar

Ketua Komite Audit
PT Wa3kita Karya (Persero) Tbk
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