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Perihal

:

Laporan Hasil Pemeringkatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya sertifikat pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek
Indonesia C'PEFINDO') atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B, Obligasi
Berkelanjutan Iu Tahap II Tahun 2018 seri A dan B, obligasi Berkelanjutan III Tahap III
Tahun 2018 Seri A dan B, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A dan B,
Program Obligasi Berkelanjutan IV waskita Karya, serta obligasi Berkelanjutan IV Tahap I
Tahun 2020, berikut kami sampaikan salinan sertifikat yang dimaksud.

Seda dapat kami sampaikan bahwa PEFINDO telah menetapkan peringkat "idBBB" atas
obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II
Tahun 2018 Seri A dan B, obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018 Seri A dan B,
obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A dan B, Program Obligasi
Berkilanjutan IV Waskita Karya, dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President
Corporate Secretary,
.5ARY4
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ran: I (satu) berkas
Tem usan:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia,
Wali Amanat PT Bank t"tega Tbk.
Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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Jakarta, 17 November 2020

Kepada Yth.

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

Cawang
JAKARTA TIMUR

Perihal: Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B
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
memberikan peringkat:
idBBB

(Tripte B)
terhadap Obligasi Berkelanjutan lllWaskita Karya Tahap lTahun 20'17 Seri B senilai Rp.1.631.000.000.000,- (Rupiah Satu Triliun
Enam Ratus Tiga Puluh Satu Miliar) untuk periode 16 November 2020 sampai dengan 1 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 Desember 20'19.
"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter p.oteksiyang memadai dibandingkan efek utang lndonesia lainnya.
Walaupun demaiian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten
untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang."
Apabila perusahaan telah merealisasikan, mslakukan perubahan, menunda atau membatalkan emisisurat utang tersebut, harap
dapat segera menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada PEFINDO.
Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami.

Hendro Utomo
Direktur

Salyadi Saputra
Direktur Utama

kepulusan Konile PetnetiNkdan
PerEiNkal Elek lNoneia (PEF tNDO) yang dtbeikan betdasa an
adalah pendapal
kewaiban frnansiakya secara
penr.ekat Peing*al nerupakan
depan rEngenai kenanpuarl pihak yan9 dipetingkt dalan
nenganbil keputusan
petl
bedasa*an asums, yang dibuat saal penNkl ditetapkan Peingkal bukan nmlpakan rekomendasi bagi p endal
lopal
menahan efek ulang apapun yang dilekitkan betdasa an alau bekub ungan dengan pedngkat alau kepulusan
nambeli, menjual
(baik keputusan
yang dibeikan peingkal
PEFlNDO Semua dala dan inbinasi yang dip e ukan
efek utang dan/ala
alas
dan/alau
yang
aGnnya dan dai sunbet
dan
pemedngkalan dipercloh dan pihak yang neninla DetEingkatan yang dianggap dapal diporcaya
daian
digunakan
data v ang
secala independen dad seliaP infomasi
audtl.
lun!as alau
PEF INDO tidak
dtanggap dapal
dan keakuatan infomasi alan data yang
dalaffi pI0ses Fneringkatan PEF|NDO ldak beianggunq iawab alas kebenaran kelengkapan. ketepatan
sebagai
yanq
alala yang dinaksud PeiNkat
pthak
nenjdli
soqenutnYa
data
tanggung
kebenaran
dinaksud
peingkal
dala
pedana kali PEF]NDO behak
l,shae sebelunnya pada saal peingkat
masa dep
kona peisltua yang belun
bisa berubah
kewalkannya kepada PEF tN00 PE INDA dan serap anwta Diekst
hinast yang diletlma lidak nenadai dan/alau penJsahaan yang dipenngkat
pengeluaon yang ddeila atau
al as segala kerugian biaya -btaya
tidak belanggung jat6b kepada pihak
Konisaris Pemegang Saham ser,a
keletangan
gsung
/angsung PEF /ND 0
gkatan
baik secaG
dan/alau inbinasi hasi/
tinbul sebagai akibal penggunaan
p$letingkatan
dapal dielselusi ala u dilakanakan sesuai dengan
yanq
betdasa*an atau bediubunga. dengan
alau pendapal
kelenluann

'Petir]qlal yang

dalan doktnen

pda saal laNgal dibualiya
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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 Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan lllWaskita Karya Tahap llTahun 2018 Seri A
Periode 16 November 2020 sampai dengan 23 Februari 2021
Dengan hormat,
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 16 November 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
memberikan peringkati
,dBBB

(Triple B)
terhadap Obligasi Borkelanjutan lllWaskita Karya Tahap llTahun 2018 SeriA senilai Rp.1 .175.000.000.000,- (Rupiah Satu Triliun
Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar) untuk periode 16 November 2020 sampai dengan 23 Februari 2021. Peringkat tersebut diberikan
b€rdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tinjauan Terbatas per 30 Juni 2020 dan Laporan Keuangan
Audit per 31 Dosember 2019.
"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksiyang memadai dibandingkan efek utang lndonesia 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."
Apabila Perusahaan telah merealisasikan, melakukan perubahan, menunda atau membatalkan emisi surat utang tersebut, harap
dapat segera menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada PEFINDO.
Atas bantuan dan keria samanya, kamisampaikan terima kasih.

Hormat kami

SalyadiSaputra

Hendro Utomo

Direktur Utama

Direktur

"PeiDgkat yang dinuat dahn dokunEn ihiadald, pendapal PI Penenwkat Efek hdonesia (PEFINDO) yang dibetikan berdasa an hail kepulusdl Konib PenenNkatll
saal la8gal dibuawa Wingkat. Pedngkal nerupakan opini ke depah nengehai kenanpuan pihak yahg dipeinglet dalan nenonuhi ke*ajiban lnansiakya secara
penuh dan lepat wak!, betdasa*an asunsi yary dibual saal peingkal diletapkan Peingkal bukan netupakan rckonetuasi bagi penodal unluk nenganbil kepdus l
investai (baik kepdusan unluk nembli. neniud. atau nenahan elek ulaE apapun yang ditekikan bdasa*an alau bekubungan dqgao petingkl atau kopttusah
investasi lainnya) dan/alau opihi atas nilaikevajaran ef* ulang dan/alau nihi enlilas yang dibikal paingkal deh PEFNDA. Semua dala dal inbmasi yang diperfukan
dalan p@ses peneingkatan diryobh dan pihak yang noninta ponqingkatan yang dianggap dapal dipercaya keakuat dan kebenar nya dan dai sunhet lain yang

pda

diangap dqal diaDdalkan. PEFINDO lidak nelakukn audil, uli lunlas, alau veifikasi secarc inderyndeh dai seliap inf./nd dan data yag dileina dan diguna*d1
g
sebagai dasat dalam p@ses @nreingkalan. PEFINDO lidak betlanggung jaqab alas kebenann. kebngkapan, kelepalan waklu dan keakurclan infotuasidan dala
dimaksud. Koakuratan dan kebenaan inlomasi dan dala nenjdi langgung jawab sopenuhnya dati pihak yang nenbetikan inloinasi d$ dala yang dinakud. Peiwkal
bisa betubah di nasa depan kaena Wisliwa yang bdun diantipasi sebolunnya pada saal peiwkat dibeikan @ldna kdl PEF INDO bedbk nondik peingkl jika dala
dan infomasi yang ditoina lidak nendai dan/atau petusahaan yang dipeirykal lidak menonuhi koetajibannya kepada PEF INDO. PEF INDO dan setiap anggola Arcl.si
Konisais, Peiqary Sanan, sefta Kdyafinnya lidak betlanggng ja*ab kepada Nhel nanapun alas se@la kengian. biaya-biaya. dd1 Wggluaran yang dideila alau
linbul sebagaiakibal penggunaan isi dan/atau inbnnsi hasil peipingkdan ini, baik secda hngsung naupun tdak lgsung PEFINDO btdak nenbodkn kelotangan
atau pondqal bafula dokukdl yahg dkelua*an berdasa*an atau behubungan deryan hasil poneingkalan hi dapal dieksekusi alau dilakanakan sesuai dqgan
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Jakarta, 17 November 2020

Kepada Yth.

Bapak Oestiawan Soemardjono

Direktur utama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Gedung Waskita Karya Lt.
Jl. MT Haryono No. 10
Cawang

I

JAKARTA TlliluR

Perihal: Sertifikat Pemedngkatan atas Obligasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap ll Tahun 2018 Seri B
Periode 15 November 2020 sampai dengan 1 November 2021

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasit rapat yang diadakan pada hari Senin, 16 November 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
memberikan peringkat:
idBBB

(Tipte B)
terhadap Obtigasi Berketanjutan lllWaskita Karya Tahap ll Tahun 2018 Seri B senilai Rp.2.276.500.000.000,- (Rupiah Dua Triliun
Dua Ritus tilutr Cututr E;am Miliar Lima Ratus Juta) untuk periode 16 November 2020 sampai dengan 1 November 2021.
peringkat terse'but diberikan berdasarkan data dan informasidari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tinjauan Terbatas per 30 Juni
2020 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019.
"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksiyang memadai dibandingkan efek utang lndonesia lainnya
Wataupun-Oemit-ian, londisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten
untuk memenuhi komitmen keuangan jangka paniang atas efek utang."
Apabila perusahaan telah merealisasikan, melakukan perubahan, menunda atau membatalkan emisi surat utang tersebut, harap
dapat segera menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada PEFINDO.
Atas bantuan dan keria samanya, kamisampaikan terima kasih.

w

Hormat kami,

Hendro lJtomo
Direktur

Salyadi Saputra
Direktur Utama

kepulusan Konile
Peneingkal Efek danesia (PEFlND o) yang dibeikan betdasatkan
dapat
adalah
'Peingkat yan9 dinual dalan
kewaiiban
depan mengenal kenanpuan pihak yang dipeingkt dalan
Peneingkatan pada saal langgal dibualnya peiwkat Peingkat metup akan optnt
dasi baS' penadal unluk
betdasatkan asums, yan dib ual saal pedngkat dilelapkan Peingkl bukan tetupaka
finan ialnya secara penuh dan tepat
nenbeli nenjual, a!au nenahan efek ulang apapun yanq ditekilkan betdasa fuan alau beh ubungan dengan
nenganbil kepulusan inveslasi (baik kepufusan un
edilas yang dibeikan peingkal oleh PEFlND o. Semua data dan
efek utang dan/atau
atas
pedngkal alau keputusan
hinnya) dan/alau
ahnnya
peneingkatan yang dianggap dapal diperca ya keakuatan
proses penedngklan dipercleh dai pihak yang
infornasi yang dipe ukan
yan9
uli luntas alau vetifikasi secara independen dai serap fomasi dan dala
PEFNDA lidak
yang dianggap dapal
dan dai sunbet
keakuatan
p,oses peneingkatan. PEFINDO tidak beianggun s ja ab alas kebenaran, kebngkapan ketepalan waklu,
dan digunakn sebagai dasar
yang menheikan infamasi dan data
jaitab sepenuhnya dai
dan dala yang dimaksud. Keakuratan dan kebenarcn infoinasi dan dala neniadi langgung
peftana
PEF INDA bekak
pedngkat
pada
dibeikan
saal
yang
dianlisipasi
sebelunn
karcna
depan
'ya
yang dinaksud Peingkat bisa berubah
ya kepada PEF/NDO PEFINDA
yan9 dileima lidak nenadai dan/alau petusahaan yang dipenngkat tidak
p eingka I jika dala
bertanggun9 jawab kepada pihak manapun alas se gala ketugian, biaya-biaya,
a Karyawann ya
dan seliap anggota Dieksi 0Drsars, Pemegang Saham,
tdak langsun9- PEFINDO
baik secara langsung
dan/alau fomasi hasil peneringkalan
p engelua6n yan9
alau linbul sebagai akibal penggunaan
a!at)
peneingka lan
dapal
gan dengan
bekubun
yang
betdasa*an
pendapal
alau
keteGngan
tdak nenbedkan
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Jakarta, 17 November 2020

Kepada Yth.

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

I

perihal: Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap lll Tahun2018Seri A
Periode 16 November 2020 sampai dengan 28 September 2021

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 16 November 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
memberikan peringkat:
idBBB
pte B)

(T

terhadap Obtigasi Berkelaniutan lll Waskita Karya Tahap lllTahun 2018 Seri A senilai Rp.751.000.000.000,- (Rupiah Tujuh Ratus
inam puluh'Satu Miliao ;ntuk periode'16 November 2O2O sampai dengan 28 September 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 Desember 2019.
.Efek

utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang lndonesia lainnya.

yan-g burut atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten
untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang."

Walaupuniemiiian, konJisi ekonomi

harap
Apabila Perusahaan telah merealisasikan, melakukan perubahan, menunda atau membatalkan emiSisurat utang tersebut'
PEFINDO.
kepada
secara
tertulis
hal
tersebut
menginformasikan
dapat segera

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami.

Hendro Utomo

Salyadl Saputra

Direktur

Direktur Utama

ale

keputusan K
adalah pendapal PT Peneingkal Efek lndonesia (PEFtNDO) yang dibeikan bedasartan a$/
kewajiban
yang dipeingka! dahn
kenarnpuan
depan
newena
opini
petingkat
nerupakan
Peingkat
Penetingkalan pada saal !anggal dibuatnya
penadal
bagi
n
rckonenda$i
bukan
pe
Peingkal
yang
ngkat
dilelapkan.
dibuat
saal
hetdasa*an asums,
finan ialnya secarc Nnuh dan tepal
yang ditekitkn betdasa*an alau bekubungan den gan
nenganbil kepulusan irveslasi (baik kepulusan untuk irenbeli. nenjual, alau nenahan efek ulang apapun
peingkat
PEF]NDO Semua dala
tila s yang
wajaran efek ulang dan/ala
alas
/alau
peingkal atau kepulusan irvesl as/ lainnya)
dan
peneingkatan yang dianggap dapa! dipercaya
pihak
yang
proses
peneirykalan
dipeoleh
yang
dalan
dan infomasi
dari setap famasi
{as, atau reifikasi secala indep
audit, ujj
yan
dapat dtandalkan. PEFlNDO tidak

Peihgkal yang dlnuat dalan dakunen

d

kebenarann ya dan dati sunbel
s dianggap
a,as kebenaran kelengkapan, kelepatan
digunakan sebagai dasat dalan proses pemeringkalan. PEFINDO tidak belanggung
dan data yan9
sepenuhny a dai pihak yang nenbeikan
keakualan infoinasi dan dala yang dinaksud Keakuralan dan kebenaran bmasi dan dala ntenjadi tanggung
yang
sebelumn ya pada saal pedngkal dibeikan peiama
dianlisipasi
depan
karena
masa
bisa
berubah
yang
ud.
Peingkal
dina,.s
dala
infomai dan
kewajibannya
peingka!
fonnasi yang diteina lidak nemadai dan/atau perusahaan yang dipeingkal
data
PEFNDA berhak
pihak
aias sega/a
kepada
lidak
belanggung
Karyawannya
seda
Penegang
Sahan,
iawab
ggola
Komisans,
Dircksi,
setap
kepada PEFNDA, PE FlNDO
baik secaG langsung
hasil peneingkatan
kerugian bia ya-biaya, dan Nngeiuatan yang dideri!a atau tinb sebagai akibal penggunaan rs/ dan/atau
yang
betdasatkan atau b erhubungan dengan hasil peneingkalan
menbeikan keterangan alau pendapat
tidak langsung. PEF lNDO
(li ek e ku s i ala u d i I aksan aka n se su ai
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No.RCl 324/PEF-DlR/XU2020
Jakarta. 17 November 2020
Kepada Yth.
Bapak Destiawan Soemardjono
Direklur lJtama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Gedung Waskita Karya Lt. 8
Jl. MT Haryono No. 10
Cawang
JAKARTA TIMUR

Perihal: Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap lllTahun 2018 Seri B
Periode

l6 November 2020 sampai dengan 1 November 2021

Dengan hormat,
Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, '16 Noveflber 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
memberikan peringkat:
.dBBB

(Triple B)
terhadap Obligasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap lll Tahun 20'18 Seri B senilai Rp.941.750.000.000,- (Rupiah Sembilan
Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) untuk periode 16 November 2020 sampai dengan 1 November
2021 Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasidari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tinjauan Terbatas per
30 Juni 2020 dan Laporan Keuangan Audit per 3l Desember 2019.
"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksiyang memadai dibandingkan efek utang lndonesia 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."
Apabila Perusahaan telah meroalisasikan, melakukan perubahan, menunda atau membatalkan emisi surat utang tersebut, harap
dapat segera menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada PEFINDO.
Atas bantuan dan kerja samanya, kamisampaikan lerima kasih.

Hormat kami,

Hendro Utomo
Direktur

SalyadiSaputra
Drrektur Utama

berdasadan asi/ kepulu$an Kontle
adalah pendapat PT PetEtingkal E fek lndonesia IPEFINDO) yang
yang dtpenngkal daldn
kehjhan
depan nengenai
ualnya peingkal Peringkal tEtupakan optni
Peneingkatan pda saal laossal
berdasa an asumsr yang dib ual saal pedngkl dilelapkan Pedngkal bukn rEtupala rekonendasi bast pendal
finansklnya secata
dan tepal
alau bekubungan dengan
alau menahan e{ek ulang apapun yang dileklkan beftlasa
nenbefi
mengambil kepulusan irveslasi (baik keputusan
entrlas yang dibeikan peingkat oleh PE ]NDO Semua data
aias
ebk ulang
peingkal
dan/atau
keputusan
yang nennta percnngkatan yang dianggap dapal diperca ya keakuralan dan kebena@nya
yang dipe ukn dalan proses peneringkalan dipetubh dai
dala yaN
indeNden dai setap
alau
yang dianggap dapal
PEFINDA
audil. ui

"Petiqkat yang dinual dabn dokwnen

dan
alas kebenarcn kebngkapan, ketepatan
bedanggung
dan digunakan sebaga dasat dabn p@ses penein gkatan. PEFINDO
ya ng
dala
inbmasi
sepenuhn ya
data
langgunq
dan kebenarcn inbmasi
dan dala yan9 dimakud
PEF INDA bekak
dianlisipasi sebelunnya pada saal peingkl dibeikan pelana
yang
Peingkt bisa betubah nasa depan karena peistiwa yang
ajibannya kepada PE F]NDA PEF NDA
yan9 dileina
peingkal jika dala dan
fienadai dan/alau petusahaFn yang diperhgkt
alas sega/a kerugian, bta'y+bia ya dan
bedangqung jaflab kepada pihak naaap
seda Karyatannya
sel,ap anggola Dneki. (omisars. PenEgdlg
langsung PEFINDA
ponenngkat{t
secala langsun9 naupu)
dan/alau
pengebaal yang
seOaga ahbat pn99unaan
alau
dapal die*se*usi alau
yang
atau bek ubungan dengan hasil penennqkalan
kelerangan alau pondaNl
tidak

diluina
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dilaksanakan sesuai
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Jakarta, 17 November 2020

Kepada Yth.

Bapak Destiawan Soemardjono
Direktur Utama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Gedung Waskita Karya Lt.
Jl. lrT Haryono No. 10

I

Cawang

JAKARTA TIMUR

Perihal: Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan lllWaskita Karya Tahap lV Tahun 2019Seri A
Periode 15 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
memberikan peringkat:
idBBB

(Triple B)
terhadap Obligasi Berkelaniutan lll Waskita Karya Tahap lV Tahun 2019 Seri A senilai Rp.484.000.000.000,- (Rupiah Empat
Ratus Delapan Puluh Empat Miliar) untuk periode 16 November 2020 sampai dengan 1 November 2021. Peringkat tersebut
diberikan berdasarkan data dan informasidari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tinjauan Terbatas per 30 Juni 2020 dan Laporan
Keuangan Audit per 31 Desember 2019.
"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikaslkan parameter proteksiyang memadai dibandingkan efek utang lndonesia 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."
Apabila Perusahaan telah merealisasikan, melakukan perubahan, menunda atau membatalkan emisi surat utang tersebut, harap
dapat segera menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada PEFINDO.
Atas bantuan dan kerja samanya, kamisampaikan terima kasih

Hormat kami,

Salyadi Saputra
Oirektur Utama

Hendro lJtomo
Direktur

"Pei@kl yang dinuat dalan dokunen ini adalah pendapat PT Peneingkat Efek lndonesia (PEFINDO) yang dibedkan bedasa*an hasil keputusan Konile
Pemeingktan pada saal langgal dibualnya peingkaL Pedngkat netupakan opini ke depan rnengenaj kenanpuan pihak yang diryingkal dalam menenuhi kewaihan
finaniawa secara penuh dan tepat waku, bedasa*an asunsi yang dibuat saa! peing|<a! diblapkan. Peingkal bukan terupakan rckonendasi bagi penodal untuk
nenganbil kepulusan intestasi (baik keputusan untuk nenbel| nenjual, ala nenahan efek ukng apapun yang dilekilkan betdasa*an alau bekubungan dengan
peingkal atau kepulusan investasi lainnya) dan/alau opinialas nilaikewaja@n efek ulang dan/alau nilaienlilas yang dibedkan petingkal obh PEFINDO. Senua data dd1
infomasi yang diperlukan dalam prcses pemetingkatan diperoleh dai pihak yang neninta peneingkatan yang dia\ggap dapat dipercaya keakuelan dan kebenatannya
dari sunbet lain yang diarqgap dapd diandaikart. PEFNDa fidak nelakukan audit, ujitunlas- atau veifikasi secara independen dai seliap infarnasi dan data yang
dileina dan digunakn sebagai dasat dalan prcses pemeingkatan. PEFINDO tidak bedanggung ja ab alas kebenaan, kebngkapan, kelepatan waklu, dan keakuratan
infarnasi dan dala yang dinakud. Keakuratart dan kebena@n inlofinasi dan dala nenjadi langgung ja/|€b sepenuhnya dai pihak yang itembeikan infamasi dan dala
yang dinakud. Peingkat bisa beruhah cli nasa depan karcna peisliwa yang belum dianlisipasi sebelumnya pada saal pedngkat dibeikan pedana kali. PEFINDO bekak
nenark petivkat iik dala dan infofinasi yang dileina lidak nemadai dan/alau perusahaan yang dipeingkal tidak memenuhi kewaibannya kepada PEFINDO. PEFINDO
dart setap anggota Dircksi Konisais, Penegang Saham, seia Karyawannya tidak belanggung jawab kepada pihak nanapun atas segala kerugian, biaya-biaya, dai
pengetuahn yang dideita alau tinbul sebagai akibal penggunaan isi dan/alau infatfiasi hasil peneingkatan ini, baik secara langsung naupun tidak lagsung. PEFINDO
idak nenbeikan kelerangan atau pendapal bahwa dokunen yang dikelua*an bedasa*an alau hehubungan dengan hasil peneingkalan ini dapal dieksekusi alau
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Jakarta, 17 November 2020

Kepada Yth.

Bapak Destiawan Soomardiono
Direktur Utama
PT Waskita Karya (P€rsero) Tbk.
Gedung Waskita Karya Lt.
Jl. MT Haryono No. 10
Cawang
JAKARTA TIIUUR

I

Perihal Sertilikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap

lV Tahun 20'19 Seri B

Periode 16 November 2020 sampai dengan 1 November 202'l

Oengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 16 November 2020, Panitia Pemerangkat PT PEFINDO memutuskan
memberikan peringkat:
idBBB

(Triple B)
terhadap Obligasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap tV Tahun 2019 Seri B senilai Rp.i.351.750.000.000,- (Rupiah Satu
Triliun Taga Ratus Enam Puluh Salu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) untuk periode 16 November 2020 sampai dengan I
Novembei 202'1. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tinjauan
Terbatas per 30 Juni 2020 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019.
"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang lndonesia lainnya.
Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten
unluk memenuhi komatmen keuangan jangka panjang atas efek utang.'
Apabila Perusahaan telah merealisasikan, melakukan perubahan, menunda atau membatalkan emisi surat utang tersebut, harap
dapat segera menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada PEFINDO.
Atas bantuan dan kerja samanya, kamisampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Salyadi Saputra
Direktur Utama

Hendro Utomo
Direktur

kepulusan Konle
(PEFlND o) yan9 dibeikan beftlasa*an
adalah pendapal PT Peneingkl Efek
PenNkal yanq dinual dalan
ke*aliban
depan nengena kemampuan pkak yang dipein gkat dalam
Pemetingkatan pada saa, lanWl dib uatnya peingkal. Peingkat tetupakan opini
betdasa*an asumst yanq dibual saal petingkat ditetapkn Peingkal bukan netupakan rckonendasi bagi pemodal
finanstalnya secata penuh dan lepal
efek utang apapun yan9 ditebilkan betdasa*an alau bekubuhgan dengan
engambil keputusan inveslas/ (baik kepulusd, untuk nembel menjual, alau
la
peiNkat
PEFNDA, Semra
enllas yang
ulang dan/alau
aias
kewqaQn
lainnya) dan/alau
peingkal ala kepufusan
dan
yang meninla penedngkalan yang dian99ap dapal dipercaya
inlornasi yang dipe tkatl dalam pr!s9s peneiNkatan dipeoleh
secata jndependen dan setap inlomasi
lunlas alau
audl
yang dianggap dapal dtandalkan PE FNDA lidak
sunber
kebna@1oya dan
alas kebenaran kebngkapan, kelepalan
digunakan sebalBi dasat dalan proses peneingklan. PEFlNDO tidak hedanggung
da!a yang dleina
ya
pihak yang
kebenatan inlomasi dan data iankdi lanWng jawab seperl
dan dala yang dimaksud. Xeakuftlan
dan
ya pada saal peingkat
yang
dian!iipasi
depan karena
dala yang dimaksud Peringkat b;sa berubah
ke$ajib n'ya
dan/alau petusahaan yang diWingkt lidak
petingkat
dala dan infamasi yang dileima ltdak
PEFINDO
nanap alas segala
serap anggo!a Dircki, omisars, Penegang Saham, serla Karya* nya tidak bedanggtng javab
kepada PEF INDO PEFINDO
petenngtalan
bak secata langsung
a!au
sebWi akibal penggunaan dan/alau
keruEan biaya-bhya. dan pngeluaan yang
yang
behubungan dengan hasi/ peneingkalan
bedasa an
laNsung. PEFINDO ldak nEnbeikan ketetangan alau pendapat bahwa
d i e k sekusi al a 0 dil aks a na kan sesuai
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Jakarta, 17 November 2020

Kepada Yth.

Bapak Oestiawan Soemardjono
Direktur Utama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Gedung Waskita Karya Lt. 8
Jl. MT Haryono No. 10

Cawang
JAKARTA TIMUR

Perihal: Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan lV Waskita Karya (Persero)Tbk Tahun 2020
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
memberikan peringkat:
idBBB

(Triple B)
terhadap Obligasi Berkelanjutan lV Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2020 senilai maksimum Rp.4.950.000.000.000,- (Rupiah
Empat Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Miliar) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tinjauan Terbatas per 30 Juni
2O2O dan Laporan Keuangan Audit per 31 Oesember 2019. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 16 November 2020 sampai
dengan 1 November 202'1.
"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksiyang memadai dibandingkan efek utang lndonesia lainnya.
Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan emiten
untuk memenuha komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang."
Apabila Perusahaan telah merealisasikan, melakukan perubahan, menunda atau membatalkan emisisurat utang tersebut, harap
dapat segera menginformasikan haltersebut secara terlulis kepada PEFINDO.
Atas bantuan dan kerja samanya, kamisampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Hendro Utomo
Direktur

Salyadi Saputra
Direktur Utama

pendapat
T Peneingkal Efek lndonesia (PE FTNDO) yang dibedkan betdasa*an hasi/ keptlusan Kamle
dokunen
yang dipetingkal dabn
kewajiban
depan mengenat kemanpuan
Penetingkalan pada saal tanggal dibualnya peingkal. Peringkat fiwwakan
bagi penodal
iErupaka
dan lepat
betdasa*an asums, yan9 dibual saal peringka! diletapkan. Peringkat b
frnansblnya secara pen
apun yan9 dilekitkan betdasa*an ala behubungan dengan
efek ulang
nembeli,
inveslasi (baik kepulusan
nengafibil
erlilas yang dibeikan peingkal oleh PEFINDO Semua data
kewajatan efek utang dan/alau
peingkat
kepulusan ir,veslasi
va) dan/alau opini atas
yang neninla peneingkatan yang dianggap dapa! dbercaya keakuGlan
dan infomasi yang dipe ukan dalam proses peneingkalan dipenleh
dai setap infamN
Ias, alau tedfikasi secara indep
yan s dianggap dapal
PEFlNDO lidak nelakukan audil ul
sunbet
kebenatann ya dan
alas kebena@n kelengkapan, ketepalan wadu
dan data yang ditetina dan digunakan sebagEi dasar dalan proses pemeingkatan. PEF/NDO tidak bed.ArygUN
yang n$lbeikan
seqenuhnYa dati
dan data menjadi lanwng
kebenaran
dan data yang dinaksud. eakwalan
dan keakuratan
p eristiwa yang belun diantiip as/ sebelunnya pada saal peingkat dibeikan pelana
nasa depan
Peingkal bisa betubah
data yang
kewajibannya
data dan infoinasi yang dtleima tidak nenadai dan/alau pentsahae/t yan9 dipenngk at
PE FIND 0 bettak nenarik peringkt
nanapun alas sega/a
kepada
belanggung
Penegang Saham seda Xaryawan ya
kepada PEF IND0 PEFINDO dan setap anggota Dieksi, K
peneingkalan
baik secata langsung
yang didedta
dan/atau infomasi
titubul sebaqai akiba! penqgunaan
ketugian, biaya -hiaya,
pemeingkalan
yang
bedasatkan alau behub unqan dengan
lanqsung PEFlNDO tidak nembeikan keleftngan alau pendapal b
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Jakarta, 17 November 2020

Kepada Yth.

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

Perihali Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan lV Waskita Karya Tahap lTahun 2020
Periode 15 November 2020 sampai dengan 1 November 202'l

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Senin, 16 November 2020, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan
memberikan peringkat:
idBBB

(Tride B)
terhadap Obligasi Berkelanjutan lV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 senilai maksimum Rp.'135.500.000.000,- (Rupiah Seratus
Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Juta) berlaku untuk peraode 16 November 2020 sampai dengan 1 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

3l

Desember 2019.

"Efek utang dengan peringkat dBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang lndonesia 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."
Apabila Perusahaan telah merealisasikan, melakukan perubahan, menunda atau membatalkan emisisurat utang tersebut, harap
dapat segera menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada PEFINDO.
Atas bantuan dan kerja samanya, kamisampaikan terima kasih.

Hormat kami.

Salyadi Saputra
Direktur Utama

Hendro Utomo
Direktur

'Peingkat yang dinuat dalan dokunen ini adalah pendapat PT Peneingkat Elek lndoneia (PEFINDO) yang dibeikan berdasa*an hasil kepulusan Konite Peneingkalan
saat tanggal dibuatnya peingkat. Peingkt nerupakan opini ke depan nengenai kenanpuan pihak yang dipedngkal dalam menenuhi ke@iiban frn sialnya secata
penuh dan tepal waku, betdasarkan asunsi yang dibuat saat peingkat ditelapkan. Peingkat bukan merupakan rckonendasi bagi pendal unt k menganbil keputusan
investasi (baik keputusan unluk nenbeli, nenjual, atau menahan efek ulang apapun yang dilehilkan betdasatkan alau berhubungan dengan peiwkat alau kepulusan
inveslasi lainnya) dai/alau opini alas nila kerejarcn efek ulang dan/alau nilai enlitas yang dibeikan peingkal obh PEFINDO Senua data dan inhrmasiyang dipellukan
dalan prcses penqingtalan diperoleh dai pihak yang neninla penedngkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenatannya dan dai sunbet lain yang

pda

dianggap dapat diandalkan. PEFINDO lidak melakukan awlil, uji lunlas, alau vetifikasi secata independen dai setap inbmasi dan dala yong dileina dan digunakan sebagai
dasat dalan prcses peneingkatan. PEFINDO tidak betanggung jawab atas kebenajan, kelengkapan, kelepalan waku, dan keakwalan inbmasi dan data yang dimaksud.
Keakunlan dan kebenaran infomasi dan dala nenkdi tanggtng jawab sepenuhnya dai pihak yang nenbeikan infomasi dan dala yang dinaksud. Peingkal bisa be ball
dala dan infornas)
di nasa depan karcna petistwa yang betun dianlisipai sebelunnya pada saal petingkal dibetikan pedana kali. PEFINDO bekak nenaik peingkl
yang dileima ldak menadai dart/atau perusahaan yang dipeingkal lidak nenenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setap anwla Dheksi, Komisaris,
Pemegang Sahan, setla Karyawannya tidak bedanggung jawab kepada pihak nartapun alas segala ketugian biaya-biaya, dan pengeiuaan yang dideita atau linbul sebe(,ai
akibat penggunaan isi dan/alau infomasi hasil peneingkatan ini, baik secata langsung maupun ltdak langsung. PEFINDO ldak nenbeikan kelerangan alau pendapd bahwa
dieksekusi atau dilaksanakan sesuai
dikelua*an berdasarl<an atau beh

jik

/*a

Rev.01

