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Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-00951/BEI.PP3/02-2021 tanggal 02
Februari 2021 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di media massa terkait dengan pemberitaan:

Pemberitaan Media Massa

Nama Media Judul Berita Tanggal

finance.detik.com Daftar 9 Ruas Tol Mau Dijual ke
Swasta, Yang Minat Monggo Dipilih

27 January 2021

No Pertanyaan

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.

Merujuk surat PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) Nomor S-00951/BEI.PP3/02-2021 tanggal 2 Februari 2021
perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa, bersama ini kami sampaikan bahwa
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) dalam proses penyehatan kondisi keuangan dan posisi
keuangan (neraca) Perseroan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Surat Nomor
53/WK/DIR/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, Perseroan
sedang melakukan proses restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban keuangan Perseroan.

Selain itu, model bisnis Perseroan terkait investasi jalan tol bersifat investasi dan divestasi, sehingga
Perseroan tidak memiliki tujuan untuk melalukan operasi atas ruas-ruas jalan tol. Berdasarkan skema
tersebut, ruas jalan tol yang telah selesai dan beroperasi akan masuk dalam tahap divestasi, dimana hasil
atas divestasi tersebut akan digunakan untuk investasi baru atau pemenuhan modal kerja Perusahaan.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan divestasi atas ruas-ruas jalan tol yang dikelola,
dapat kami sampaikan bahwa rencana divestasi tersebut merupakan salah satu strategi bisnis Perseroan
sebagai pengembang jalan tol. Pada tahun 2021 ini, Perseroan berencana untuk melakukan divestasi
atas 7 hingga 9 ruas-ruas jalan tol yang dikelola Perseroan. Adapun proses serta skema divestasi yang
digunakan Perseroan akan disesuaikan dengan minat serta hasil negosiasi antara Perseroan dengan
calon-calon investor.

Dalam proses pelaksanaan divestasi tersebut, kendala yang dihadapi Perseroan saat ini adalah adanya
pandemi Covid-19 yang menghambat proses pelaksanaan divestasi, akan tetapi proses divestasi akan
tetap kami upayakan terjadi dengan menggunakan mekanisme komersial yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Perseroan berencana untuk melakukan divestasi atas kepemilikannya pada ruas-ruas jalan tol yang
ditargetkan oleh Perseroan baik secara keseluruhan maupun sebagian atau parsial sesuai dengan hasil
negosiasi dengan para calon investor. Untuk memastikan pelaksanaan rencana tersebut strategi
Perseroan adalah menawarkan secara aktif kepada para calon investor dalam negeri maupun luar negeri.

Kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

2. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup
perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Serta dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat informasi atau kejadian penting lainnya
yang material dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan serta dapat mempengaruhi harga



saham Perseroan.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

SVP Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

PT Waskita Karya (Persero) Tbk
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PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum
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Referring to an explanation request by the Indonesia Stock Exchange through letter number S-00951/BEI.PP3/02-
2021 dated 02 Februari 2021 concerning Request for Explanation on Media Coverage related to:

Recent Media Coverage

Name of Media News Headline Date

finance.detik.com Daftar 9 Ruas Tol Mau Dijual ke
Swasta, Yang Minat Monggo Dipilih

27 January 2021

No Inquiries

1. Clarification of the truth of the news.

Merujuk surat PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) Nomor S-00951/BEI.PP3/02-2021 tanggal 2 Februari 2021
perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa, bersama ini kami sampaikan bahwa
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) dalam proses penyehatan kondisi keuangan dan posisi
keuangan (neraca) Perseroan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Surat Nomor
53/WK/DIR/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, Perseroan
sedang melakukan proses restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban keuangan Perseroan.

Selain itu, model bisnis Perseroan terkait investasi jalan tol bersifat investasi dan divestasi, sehingga
Perseroan tidak memiliki tujuan untuk melalukan operasi atas ruas-ruas jalan tol. Berdasarkan skema
tersebut, ruas jalan tol yang telah selesai dan beroperasi akan masuk dalam tahap divestasi, dimana hasil
atas divestasi tersebut akan digunakan untuk investasi baru atau pemenuhan modal kerja Perusahaan.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan divestasi atas ruas-ruas jalan tol yang dikelola,
dapat kami sampaikan bahwa rencana divestasi tersebut merupakan salah satu strategi bisnis Perseroan
sebagai pengembang jalan tol. Pada tahun 2021 ini, Perseroan berencana untuk melakukan divestasi
atas 7 hingga 9 ruas-ruas jalan tol yang dikelola Perseroan. Adapun proses serta skema divestasi yang
digunakan Perseroan akan disesuaikan dengan minat serta hasil negosiasi antara Perseroan dengan
calon-calon investor.

Dalam proses pelaksanaan divestasi tersebut, kendala yang dihadapi Perseroan saat ini adalah adanya
pandemi Covid-19 yang menghambat proses pelaksanaan divestasi, akan tetapi proses divestasi akan
tetap kami upayakan terjadi dengan menggunakan mekanisme komersial yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Perseroan berencana untuk melakukan divestasi atas kepemilikannya pada ruas-ruas jalan tol yang
ditargetkan oleh Perseroan baik secara keseluruhan maupun sebagian atau parsial sesuai dengan hasil
negosiasi dengan para calon investor. Untuk memastikan pelaksanaan rencana tersebut strategi
Perseroan adalah menawarkan secara aktif kepada para calon investor dalam negeri maupun luar negeri.

We submit the explanation as follows :

2. Other important material information / events that can affect going concern of the company and the
company's stock price.

Serta dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat informasi atau kejadian penting lainnya
yang material dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan serta dapat mempengaruhi harga



saham Perseroan.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary
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