
 

   

 

 

 

Nomor  : 657/WK/CORSEC/2020                        Jakarta, 12 November 2020 

 

Kepada Yth. : 
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar modal 
Otoritas Jasa Keuangan 
Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 
Jakarta.  

 
 

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material 
 
 
Dengan hormat, 
 
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau 
Fakta Material sebagai berikut : 

 
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”). 
Bidang Usaha : Konstruksi 
Telepon : (021) 8508510 
Faksimili : (021) 8508506 
Alamat surat elektronik (e-mail) : waskita@waskita.co.id 

 

1. Tanggal kejadian 11 November 2020 
 

2. Jenis Informasi atau Fakta 
Material 

Informasi atau Fakta Material lainnya. 
 
Pendirian anak perusahaan Perseroan. 
 

3. Uraian Informasi atau Fakta 
Material 

Perseroan telah ikut serta dalam mendirikan Badan 
Usaha Jalan Tol (“BUJT”), yaitu PT Jasamarga 
Jogja Bawen berkedudukan di Jakarta Timur, 
dengan struktur modal dan susunan pemegang 
saham sebagai berikut: 
 
a. Struktur Modal : 

- Modal dasar sebanyak 148.000 (seratus 
empat puluh delapan ribu) saham atau 
setara dengan Rp 148.000.000.000,- 
(seratus empat puluh delapan miliar 
Rupiah) dengan nominal saham  
Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per 
saham. 
 



 

   

 

- Modal ditempatkan dan disetor sebanyak 
37.000 (tiga puluh tujuh ribu) saham atau 
setara dengan Rp 37.000.000.000,- (tiga 
puluh tujuh miliar Rupiah) dengan nominal 
saham Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) 
per saham. 

 
b. Susunan Pemegang Saham : 
 

- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 
saham sebanyak 22.200 (dua puluh dua 
ribu dua ratus) saham atau setara dengan 
Rp 22.200.000.000,- (dua puluh dua miliar 
dua ratus juta Rupiah) dengan nominal 
saham Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) 
per saham atau sebesar 60% (enam puluh 
persen). 
 

- PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki 
saham sebanyak 4.625 (empat ribu enam 
ratus dua puluh lima) saham atau setara 
dengan Rp 4.625.000.000,- (empat miliar 
enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) 
dengan nominal saham Rp 1.000.000,- 
(satu juta Rupiah) per saham atau sebesar 
12,5% (dua belas koma lima persen). 

 
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) 

Tbk memiliki saham sebanyak 4.625 
(empat ribu enam ratus dua puluh lima) 
saham atau setara dengan Rp 
4.625.000.000,- (empat miliar enam ratus 
dua puluh lima juta Rupiah) dengan 
nominal saham Rp 1.000.000,- (satu juta 
Rupiah) per saham atau sebesar 12,5% 
(dua belas koma lima persen). 

 
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk memiliki 

saham sebanyak 4.625 (empat ribu enam 
ratus dua puluh lima) saham atau setara 
dengan Rp 4.625.000.000,- (empat miliar 
enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) 
dengan nominal saham Rp 1.000.000,- 
(satu juta Rupiah) per saham atau sebesar 
12,5% (dua belas koma lima persen).  

 
- PT Brantas Abipraya (Persero) memiliki 

saham sebanyak 925 (sembilan ratus dua 
puluh lima) saham atau setara dengan  
Rp 925.000.000,- (sembilan ratus dua 
puluh lima juta Rupiah) dengan nominal 
saham Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) 



 

   

 

per saham atau sebesar 2,5% (dua koma 
lima persen). 

  

4. Dampak Kejadian, informasi 
atau fakta material tersebut 
terhadap kegiatan operasional, 
hukum, kondisi keuangan, atau 
kelangsungan usaha Emiten 
atau Perusahaan Publik 
 
 

Dampak pendirian BUJT PT Jasamarga Jogja 
Bawen akan memberikan potensi tambahan 
pendapatan dan laba kepada Perseroan sebagai 
pemegang saham. 

5. Keterangan lain-lain Dapat disampaikan atas pendirian tersebut telah 
dimuat dalam Akta Nomor 11 Tanggal 11 
November 2020 yang dibuat dihadapan Ni 
Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota 
Administrasi Jakarta Utara. 
 

 

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

 

 

Senior Vice President 

Corporate Secretary, 

 

 

 

 

Ratna Ningrum 

 

Tembusan: 

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; 

2. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.  
 

 


