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Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Tlmur No. 2 - 4
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

seri B semula .'idBBB+" deng an outtook Negatif menjadi "idBBB" dengan outlook stabil..

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

Ratna Ningrum
Lampiran: I (satu) berkas
Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.

3. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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Senior Vice President
Corporate Secretary,
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Hendro Utomo
Direktur

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

Atas bantuan dan kerja samanya, kamisampaikan terima kasih

Hormat kami,

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."

Salyadi Saputra
Direktur Utama

Penngkat yan9 dalan adalah Wndapal Peneingkl Efek lndonesia (PEFtNDO) yan9 dbeikn beldasa*an hasil kepulusan Kanile

Peneiogklan pada saal larygal dibualn ya penngkat Peingkat nerupakan depan nengenat kenampuan pihak yang gkat dalan

kewaiiban finansialnya secah penuh lepal betdasa*an asums/ yan9 dhual saal peingkl dilelapkan Peringkal bukan merupakan rekonendasi baE

pemdal nEng lbil kepulusan lrueslasi (baik kepdusan nembeli menjual, alau menahan efek ulang apapun yan9 dlehilkan berdasa*an a!au

bekuburylan dengan peingkal alau kepufusan invesl latnnya) dan/alau alas elek utang dan/atau enlilas yang dibeikan petingkat oleh

PEFINDO Semua dala dan infom?a yang dalam p/Dses penEingktan yan9 oenedngkalan yanq dianggap dapal

diNrcaya keakurclan dan kebenaennya dan dai sunbet yang dianggap dapal dtandalkan PEFlNDO tidak audil, uji lunlas alau veifikas secaG

inbNNen dan serap inh/].1asi dan dala yan9 dan digunakan sebagai dasat daiam pr0ses pemeingkdan PEFlNDO lidak belanggung jahb alas

kebenarul ketuEkapan kelepalan keakuatan infoitasi dan dala yang Keaktralan kebenatart infomasi dala mstjdi tanwng

sepenuhnya dai pihak yahg inbrmas dala yang Penngtat bisa berubah di rnasa depan yang diarrspas/

sebelunnya pada saal peingkal dibenkn pedana PEFINDO bekak pefingkat dala dan inlomasi vg tidak nenadai dan/alau

p6nsahaan yang dipeiNkat idak kewajibann ya kepada PEFINDO PEFINDO dan seliap anggata Dircksi (omisars, Pefiegang Saham serla

tidak benanggung kepada pihak fianapun alas sega/a kerugian biaya-bbya pengeiuarcn yan9 dideila alau sebagai akibal

penggunaan I9 dan/alau infomasi peneingkalan baik secarc langsun9 langsung. EFINDo lidak membeik an kete@ngan atau pendapat

dilaksanakn sesua,dokumen yang bedas alau bethubungan dengan petEdngkatan dapat dieksekusi alau dengan
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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

Hormat kami,
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Hendro Utomo
Direktur

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.

Salyadi Saputra
Direktur Utama

'Peiwkat yang dinual dalfi1 dakunen adalah pendapal Peneingkal Elek lndonesia (PE FTNDO) yang dibeikan bedasad<an kepulusan KMite

Penedngkalan pada saal langgal dibualnya peingka! Pedngkt nerupakan opini ke dep mengenal kemanpuan yan9 gkat dalan kewaiiban

finansialnya secara penuh dan tepat waku betdasatkan asumsi yang dibuat saal pedngkal ditetapkan Peingkat bukan nerupakan rekomendasi bagi penrcdal untuk

menganbil (baik ulang yang bedasa*an alau behub ungan dengan

peingkat alau kepulusan veslasi lainnya) dan/alau alas kewajaGn efek ulang dan/alau enlilas yan9 peingkal oleh PEFINDA, Semra dala

dan yang dipe ukan prcses peneingkatan dipercbh yang nla peneingkalan ya19 dianggap dapal dipercaya keakualan dan

kebenatann ya dan sumber yang dianggap dapat diandalkan PEFlNDO audit ujj tunlas alau vedfrkasi secara dependen setap infomasi

dan dala yan9 dileflna digunakan seb4ai dasat dalam proses penedngkatan PEFNDA tidak beianggung jawab alas kebenatan keiengkapan kelepatan

dan keakutalan infofinasi dan dala yan9 dinaksud. Keakwatan kebenarcn infornasi dan dala nenkdi langgung sepeI] va yang nenbeikan

infomasi dan dala yang dinaksud Peingkat blsa berubah masa depan yang belum diantsipasi sebelunrrya pada saal pedngkt dibenkn pelana

EFIND0 bekak nenaik peingkat jika dala yan9 diterina tidak dan/atau Ntusahaan yang dipedngkal tidak kewajibannya

kepada PEFINDO PEFNDA dan setap anwta Dircksi. ontsans. Penegang Saham sefta Karyawann ya tidak berlanwng jawab kepada pihak apun alas

sWla kerugian, biaya-biaya dan pengeluaan yang dideila alau limbul sebaga, akibal penggunaan isi da atau inbmasi hasil petEingkalan baik seca la laNsung

lidak langsung. PEF]NDO menbeikan kelercngan ala pendapal b yang berdas arkan alau behubungan dengan

diekset!si alau dilal'sanakn sesua,
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Perihal: Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Waskita Karya (Persero)Tbk.
Periode 16 November 2020 sampai dengan 1 November 2021

hka




