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Nomor : 36 lAffVcoRSEc/2o2o Jakarta, 8 Juli 2020

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
ll. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
lakarta.

Perihal : Laporan Hasil Pemeringkatan atas PT Waskita
Karya (Petsero) Tbk, Obligasa Berkelanjutan I
Tahap U Seri B 2015, Obligasi Berkelanjutan II
Tahap tI Tahun 2016, dan Obligasi Berkelanjutan
II Tahap III Seri B Tahun 2017.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya sertifikat pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek
Indonesia (PEFINDO) atas PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II
Seri B 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016, dan Obligasi Berkelanjutan II
Tahap III Seri B Tahun 2017, berikut kami sampaikan salinan dari sertifikat yang dimaksud.

Terdapat perubahan pada Peringkat atas PT Waskita Karya (Persero) Tbk semula "idA-"
dengan OutlookNegatif menjadi "idBBB+" dengan Outlook Negatif . Serta terdapat perubahan
peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap
II Tahun 2016, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri B Tahun 2017 semula "idA-"
menjadi "idBBB+".

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

Senior Vice dent
fl,rate

Lampiran: 1 (satu) berkas
Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Wali Amanat PI Bank Mega Tbk.
3. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 5 Juli 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
menurunkan peringkat dari 6A- menjadi:

Dengan hormat,

,aBB8+
(Tiple B Plus; Negative Ou ook)

"Obligordengan peringkat dBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor lndonesia lainnya untuk memenuhi
komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh
perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi."

Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang
bersangkulan.

Peringkat atas Perusahaan tidak berlaku untuk suatu Efek Utang tertentu yang dikeluarkan perusahaan, karena tidak
memperhitungkan struktur serta b€rbaqai ketentuan (prov,sion) dari Ef€k Utang tersebut, tingkat pedindungan dan posisi klaim
dari pemegang Efek Utang bila emitennya mengalami likuidasi, serta legalitasnya. Disamping itu, Peringkat atas Perusahaan
tidak memperhitungkan kemampuan penjamin, pemberi asuransi, atau penyedia credit enhancement lainnya yang ikut
mendukung suatu Efek Utang tertentu.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami.

Perihal: Sertilikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Waskita Karya (persero) Tbk.
Periode 6 Juli 2020 sampai dengan I Juli 2021
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Jakarta, 6 Juli 2020

Kepada Yth.
Bapak Dr. Taufik Hendra Kusuma
Direldur Keuangan
PT Waskita Karya (Pe6ero) Tbk.
Gedung Waskita Karya Lt. I
Jl. lrT Haryono No. '10

Cawang
JAKARTA TIMUR

Salyadi Saputra
Direktur Utama

terhadap PTWaskita Xarya (Persoro) Tbk, untuk periode 6 Juli2020 sampaidengan 1 Juli202l. Peringkat tersebut diberikan
berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Marct 2O2O dan Laporan
Keuangan Audit per 3l Desomber 2019.

Vonny Widjaia
Direktur

"Penngkal yang dimual dalan dokumen ini adalah pndapal Pf Peneingkat Efek lndonesia (PEFIN,O) yang dibetikn bedasatkan hasil keputusan Komile

Penetingkalan pada saal langgal dibualhya Nlingkal. Peingkat ngrupakah opkike depan mehgenai ketnanpuan pk.k yang dipeingkat dalam nementhi
kewEiban finansialhla secaft penuh dah tepal waku, bedasa*an asunsi yang dibuat saal peingkal d elapkan. Peingkl bukan nerupakan bkomendasi
bagi pemodal untuk fienganbil kepttusan inveslasi (baik kepulusan unfuk nenbeli, neniual, alau nenahan elek ulang apapun yang dtebilkan bedasa*an
atau behufuin$n denpn Ningkal alau kputusan investasi lalnnya) danlalau opinjalas nilai kwajann afek ulang dan/alau hilaj enfias yang dbeikan
petingkat oleh PEFINDO. Senua data dan inbmasi yang dipelukan dalan proses penenngkalan dipedeh dai pkak yary meninta peneihgklan yang

dianggap dapal dipercaya keakuntan dan kebenarannya d?m dai sumbet lain yang dianggap dapal diandalkan. PEFINDO lidak nelakukn audil, uiituntas.
atau veifikasi secara inde@nden dai seliap infotfiasi dan dala yang dilenma dan digunakan sebagai dasar dalan prcses pemetjngkalan. PEFINDO ttdak

beftanggung jawab alas kebenaai, kebngkapan, kelepalan waklu. dan kaakunlan inlomasi dan data yang dima,.sLd. Keakualan dan kebenaran inlormasi

dan dah menjadi langgung jawab se.P"nuhnya dan pkak yang nenbeikan ihfainasi dan dala yang difiaksud. Penngkt bis, berubah dittlasa depan katena

petisliwa yary belun dhnlsipai sebelvnnya pada saal peingkal dibeikan penana kali. PEFINDO bekak nenatik ponngkal iika dala dah kfoirtasi yang

dleiff'a ldak nenadai dan/alau petusahaan yang dtpadngkal ldak mononuhj kowaltbannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan seltap anwla DiE,ksi,

Komisar:s, Pemegang Sahan, seia Karyawannya lidak botawung jawab kpada pihak fianapun atas segala kerugian, biayaiiaya, dan pengoluaran yang

dideila atau tinbul *bagai akibat penggunaan isi danlalau inbflnasi hasil peneingkalan inj, baik secan langsung maupun lidak langsung. PEFINDO lidak

nenbeikan kelea|an atau pendapal bahwa dokunen yang dikelua*an bedasa*an atau behubuhgah dengan hasil penenngkatan ki dapal dieksekusi

alar dilaksanakn sesu ai
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Jakarta, 6 Juli 2020

Kepada Yth.
Bapak Dr, Taufik Hendra Kusuma
Direktur Keuangan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Gedung Waskita Karya Lt. 8
Jl. MT Haryono No. 10
Cawang
JAKARTA TIMUR

Perihal: Sertlfikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan lTahap ll Seri B Tahun 2015 PT Waskita
Karya (Persero) Tbk.
Periode 6 Juli 2020 sampai dengan 16 OKober 2020

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Sonin, 6 Juli 2020. Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
menurunkan peringkat dari oA- menjadi:

dBBB+
(Triple B Plus)

terhadap Obligasi Berkelaniutan I Tahap ll Seri B Tahun 2015 PT Waskita Karya (Persero) Tbk. senilai
Rp.i.150.000.000,000,. (Rupiah Satu Triliun Seratus Lima Puluh Milia.) untuk periode 6 Juli 2020 sampai dengan 16
Oktober 2020. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak
Diaudit per 31 Maret 2020 dan Laporan Keuangan Audit per 3l Desember 2019.

"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang lndonesra
lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah
kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang."

Tanda Tambah (+) menuniukkan bahwa peringkat yang diberikan relatit kuat dan di atas rata-rata kategori yang
bersangkutan.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasah.

Hormat kami.

Salyadi Saputra
Direktur Utama

Vonny Widiara
Direktur

Foingkat yang dnual dahn dokumen ini adalah pedapat Pf Pomenngkat Ehk lndonena (PEFINDO) Wng dibikan bedasa*an hasil keputusan Komile

Penetihgkalah pada saal taqgal dibuabya peingkat. Peingkat nerupakan opini ko depan mengenai kenampuan pihak yang diperkgkal dalan nennnuhi
kewalban fnansialnya secara penuh dan tepat waktu, bedasatuan asuni yang dibual saal penngkl dtelapkan. Peingkal bukah netupakn rekmetuasi bagi
pendal untuk nenganbil kepttusah investasi (baik kepdusan unluk nembeli, nenjual, atau nenahan ehk ulatg apapun yang ditetbituan betuasz*an alau
bethubungan dewan peingkal atau keputusan in'"estasi lainnya) dan/atar opini alas nilaikewajaan elek ulang fun/alau nilaiehlilas yang dbeikan pedngkat

olah PEFINDO. Senua dala dan infoinasi yang dipetukan dalan ptuses peneingkatan diryabh dan pkak yang neninta pemeitgkalan yang ddnggap dapat

diqftaya keakualan dan ketEnarannya dan dari sunber lain yang dianggap dapal diandalkan. PEFINDO lidak nehkukan audil, ui luntas, ala! veifrksi secak
indepeden dai setap inloinasi dan dala yag diletina dah diaakan sebagaidasar dalan pases penetingkalan. PEFINDO tbak bedawung iawab alas
kobenalan kelengkapan, kelepatan watu, dan keakuolan infomasi dan dala tang dinaks,Jd. Keakunlan dan kebnaan klomai dan data nenjaditanggag
jawab se@nuhnya dan pihak tang nenbeikan infomasi dan dala yang dinaksud- Peinglat bisa beubah di masa depan *arcna pefuliwa yang belum dianlst@st

*betumnya pada saal Ningkal dibenkn pedama kali. PEFINDO bhak nenaik peingkal jika data dan infomasi yahg d eina tjdak ner@dai danlalau
perusahaah yang dtpeiry,€l lidak menanuhi kewajbannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Di,F"ksi, Konisans, Penwary Sallan, sena

Karyawannya ltdak bedanggury jawab kepada pihak fianapun alas segab ketugian, biaya-biayo, dan Wrryluatan yang diderila alau tinbul sebagai akbal
penggunaan ii dan/alau hbnnasi hasil peneingkalan ini, baik *can langwry naupun lldak langsung. PEFINDO li(kk fie betkan kelerangan alau pndapat
bahwa dofurnen yang dtklua*an befthsa*ah alau berhubungan dengan hasil pefieltngkatan ini dapal dieksekui alau dlaksanakah se$ai dengan

ketenfuannya."
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Jakarta, 6 Juli2020

Kepada Yth.
Bapak Dr. Taulik Hendra Kusuma
Direktu. Keuangan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Gedung Waskita Karya Lt. 8
Jl. MT Haryono No. 10
Cawang
JAKARTA TIMUR

Dengan hormal,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Sonin, 5 Juli 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
menurunkan peringkat dari idA- menjadi:

ldBBB+
(Triple B Plus)

terhadap Obligasi Berkelanjutan ll Tahap ll Tahun 2016 dan Obligasi Berkelaniutan ll Tahap lll Seri B Tahun 2Ot7 PT
Waskita Karya (Persero) Tbk. senilai Rp.1.810.000.000.000,- (Rupiah Satu Triliun Delapan Ratus Sepuluh Miliar) untuk
periode 6 Juli 2020 sampai dengan I Juli 2021. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan
serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 3l Maret 2020 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019.

"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksi yang momadai dibandingkan efek utang lndonesia
lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat mempedemah
kemampuan emiten untuk memenuhi komilmen keuangan jangka panjang atas efek utan9."

Tanda Tambah (+) menuniukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang
bersangkulan.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami.

Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan ll Tahap ll Tahun 2016 dan Obtigasi
BerkGlaniulan ll Tahap lll Seri B Tahun 2017 pT Waskita Karya (persero) Tbk.
Periode 6 Juli 2020 sampaa dengan 1 Juli 2021

u
Salyadi Saputra
Direktur Utama

Vonny Widjaja
Direktur

'Peiwkl yang dtrnuat dalan bkumen ini adalah Wtuapat PT Pemeingkl Elek lndonesia (PEFINDO) yang dituikan betdasa*an hasl keputusan Konio
Peneingkalan Nda saat larygal dibuakya peingkat. Peingkal nenrpakan opinr ke depan fiengenai kenarnpuan pkak yang dipenngkal dalan nenenuhi
kewajlban finansialnye secaa penuh den tepat weRu, bodesefuan asuns yang dibuat saat @nngkal dilelapkan Petingkl bukan nerupakn rckonendasi bagi
pemodal unhlk nenganbil keputusan kveslasi (baik kepulusan unluk nenbeli, fienjuaL atau tuenahan efek utang apapun yang diletbilkan bdasrkan alau

bokubungan dengan petingkat atau kputusan inveslasi lainnya) dan/alau opini alas nilaikewajaan olek ulang danlalau nilaiehlilas yang dibfuah pei@kal
oleh PEFINDO. Sonua dah dan infomas.l yang diprtukan dalam p@ses peneringkalan dipe@leh dai pkak yang neninla penedhgkalan yang dhnggap dapat

dipercaya keakunlan dan kebenaannya dan dai sunber lain yang dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tdak nelakukan audil, uji lunlas, alau veifrkasi secan
indepeden dai *tiap inbmasi dan dala yang dileima dan diJunakan sebagaidasar dalam Noses pnedngktan. PEFINDO tdak betanggung hwab atas

kebenatan. kelengkapan, kelepalan vaidu, dan keakualan tnfomas! dan dab yang d'rnakud. Xeakuahn dan keMnann kbmasidan dah nenjadi langguhg

lawab se@nuhnya dai pihak yang menbeikdn in[omasi dan dala yang dinakud. Pedngkl bisa berubah di nl6sa depan kaena Ntidtwa yang belum diant.si.di
sebelurmya pada saal petingkat d:beikn petana kali. PEFINoO bekak nenank peingkal jika dala dan infomast yang diletina lldak nvnadai dan/alau

Ntusaha.n yang dtpeinglal tdak neolenuhi kewajibanntz kepada PEFINDO. PEFINDO dan *lap anggota Dieki, Konisans, PefiegaE Sahan, sena

Karyawannya tidak baianggug hwab l<epada pihak nahapun atas segala ketugian, biaya-biaya, dah phgeluann yang diderila alau tirnbul sebagai akibal
pongguhaan isi dah/alau in^o/]nai hasil penoingklan ini, baik sacatu langsung maupun tdak langsung. PEFINDO tdak nenbetikan koleangan alau Nfuapal
bahva dofunen yang dikelua*an bedasai<an alau bhubungan dengan hasl pemeringkabn nj dapal dieksekus alau dila(sanalen sesuai defigan

kelentuannlye.'
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