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Dengan hormat,

Merujuk surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEIJ Nomor S-06039/8EI.PP3/10-2020 tanggal

8 olitober 2020 perihal permintaan Penjelasan Bursa, bersama ini kami sampaikan bahwa

Pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ('FitchJ mengalami penurunan

disebablian oleh penilaian Fitch atas Likuiditas Jangka Pendek Perseroan. Fitch sebelumnya juga

menilai bahwa pelunasan atas Obligasi-Obligasi Perseroan akan terhambat'

Dalam rangka pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek. Perseroan telah melakukan

pengaluan relaksasi atas fasilitas Supply chain Financing ("scF') dengan tenor perpanjangan

wakiu-selama 3 bulan sampai dengan 6 bulan, dimana pengajuan relaksasi atas fasilitas SCF

tersebut telah disetujui.

pada tanggal 5 oktober 2020, Perseroan telah melakukan Pelunasan Pokok atas obligasi

aerkelaniiian III Tahap I Seri A sebesar Rp 1,369 Triliun. Kewajiban jangka pendek_Perseroan

yang akin jatuh tempo dalam waktu dekat adalah adalah obligasi Berkelanjutan I Tahap II
iahirn ZOfi sebesar Rp 1,15 Triliun yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2020.

perseroan telah menerima Fasilitas Pinjaman perbankan yang akan digunakan untuk

menyelesaikan kewajiban jangka pendek tersebut.

Dalam rangka meminimalisir risiko keuangan, Perseroan memiliki beberapa strategi dan upaya

i"p"rti ,"lruttikan pencapaian progresi proyek yang dikerjakan oleh Perseroan, melakukan

efisiensi beban usaha sebesar 25o/o dan efisiensi belanja modal sebesar 45olo, Perseroan juga

fokus untuk mendapatkan proyek-proyek dari pasir eksternal, serta berencana untuk

,.tut ufun ekspansi bisnis ke proyek-proyek infrastruktur di luar negeri. Saat ini Perseroan fokus

dalam melakukan penetrasi putui Ariu Tenggara, Asia Selatan dan Afrika. Perseroan juga telah

,enguirkun relaksasi berupa penundaan pembayaran (rescheduling) serta penurunan tingkat

bunga atas fasilitas Pinjaman.

Serta dalam rangka meningkatkan hasll pemeringkatan atas obligasi Perseroan, Perseroan

melakukan beberapa upaya seperti senantiasa memenuhi seluruh kewajiban Perseroan.kepada

[r"Jitrr, melakukan akseierasi'penagihan termin kepada para pemilik proyek, mengoptlmalkan

foordinasi dengan lembaga berweriang dalam rangka reimbwsement dana talangan tanah,
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melaksanakan optimalisasi terhadap belanja modal serta efisiensi pada beban operasional
di lingkungan kerja Perseroan, menyeimbangkan proporsi portofolio kontrak proyek turnkeydan
non- turnkey, memastikan terlaksananya divestasi atas beberapa ruas tol Perseroan, serta
mengajukan relaksasi kewajiban pembayaran pinjaman jatuh tempo beserta angsuran bunga

baik melalui skema perpanjangan tenor maupun refinancing kepada Perbankan.

Saal ini covenanr Perseroan berdasarkan rasio keuangan seperlti Current Rafib adalah minimal
1x, pada Debt to Equity Rafb maksimal 3x, pada Interest Coverage Ratio minimal 1,5x dan

minimal lx pada Debt Security Coverage Ratio. Perseroan senantiasa akan terus mengupayakan
agar seluruh covenant te$ebut dapat terpenuhi. Apabila terdapat covenant Perseroan yang

terlewati, Perseroan akan mengajukan waiverkepada pihak terkait.

Penurunan Pemeringkatan Obligasi Perseroan tidak memiliki dampak terhadap aspek hukum
dan operasional, namun berdampak pada aspek keuangan, yaitu berupa adanya permintaan
penjelasan oleh para Bondholder terkait penyebab penurunan pemeringkatan Obligasi.

Penurunan Pemeringkatan tersebut juga akan berdampak apabila akan dilakukan penerbitan

instrumen surat utang baru. Serta dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini tidak terdapat
hal-hal ataupun informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kegiatan

usaha Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

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

QittUb2oof Finance,
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Taufik Hendra Kusuma
Tembusan:
1. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
2. Senior Vice President Finance Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

3. Senior Vice President Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

4. Head Project Management Office PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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