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Ja ka rta.
Perihal

:

Laporan Hasil Pemeringkatan

Dengan hormat,

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

Terdapat perubahan pada peringkat atas PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Obligasi
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016, serta Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tthun 2017
.'idBBB+" deng an outtook Negatif menjadi "idBBB" dengan outlook stabil..
B semula
seri

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

Senior Vice President
Corporate Secretary,

Ratna Ningrum
Lampiran: I (satu)

berkas
Tembusan:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.
Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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No.RC-1 328/PEF-DlRYXU2020

Jakarta, 17 November 2020
Kepada Yth.
Bapak Oestiawan Soemardiono
Direktur Utama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Gedung Waskita Karya Lt. 8
Jl. MT Haryono No. 10
Cawang
JAKARTA TIMUR

Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan ll Tahap ll Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan
ll Tahap lll Seri B Tahun 2017 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Periode 16 November 2020 sampai dengan 1 November 2021

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, '16 November 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
menurunkan peringkat dari idBBB+ menjadi:
idBBB

(Triple B)
terhadap Obligasi Berkelanjutan ll Tahap ll Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan ll Tahap lll Seri B Tahun 2017 PT Waskita
Xarya iPerseio) Tbk. seniiai Rp.'l .8i0.OOO.OOO.OOO,- (Rupiah Satu Triliun Delapan Ratus Sepuluh Miliar) untuk periode 16
Novembor 2020 sampai dengan'l November 2021. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan
serta Laporan Keuangan Tinjauan Terbatas per 30 Juni 2020 dan Laporan Keuangan Audit per 31 D6ember 2019.
"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksiyang memadai dibandingkan efek utang lndonesia lainnya.
Walaupun demiiian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten
untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang."
Atas bantuan dan kerja samanya, kamisampaikan terima kasih
Hormat kami,

Salyadi Saputra

Hendro Utomo

Direktur Utama

Direktur
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Jakarta, 17 November 2020
Kepada Yth.

Bapak Destiawan Soemardiono
Direktur Utama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Gedung Waskita Karya Lt. 8
Jl. MT Haryono No. 10
Cawang
JAKARTA TIMUR

Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Waskita Karya (Persero)Tbk.
Periode 16 November 2020 sampai dengan 1 November 2021

Dengan hormat,
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 16 November 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
menurunkan peringkat dari idBBB+ / /Vegafive menjadi:
idBBB / Stabre

(Triple B; Stable Outlook)
terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk periode 16 November 2020 sampai dengan 'l November 2021 Peringkat tersebut
diberikan berdasarkan dat dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tinjauan Terbatas per 30 Juni 2020 dan Laporan
Keuangan Audit per 31 Oesember 2019.
"Obligor dengan peringkat dBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor lndonesia lainnya untuk memenuhi
komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor Iebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan
buruk keadaan dan kondisi ekonomi."
peringkat atas Perusahaan tidak berlaku untuk suatu Efek Utang tertentu yang dikeluarkan perusahaan, karena tidak memperhitungkan
struktiur serta berbagai ketentuan (provision) dari Efek Utang tersebut, tingkat perlindungan dan posisi klaim dari pemegang Efek Utang
bila emitennya menaalami likuidasi, serta legalitasnya. Disamping itu, Peringkat atas Perusahaan tidak memperhitungkan kemampuan
penjamin, pemberi ;suransi, atau penyedia credit enhancemenl lainnya yang ikut mendukung suatu Efek Utang tertentu.
Atas bantuan dan keria samanya, kami sampaikan terima kasah.

Hormat kami,

Hendro Utomo
Direktur

Salyadi Saputra
Direktur Utama
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