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Dengan hormat,

Merujuk surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI') Nomor 5-0095UBEI.PP3|02-202L tanggal
2 Februari 2021 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa, bersama ini

kami sampaikan bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("PerseroanJ dalam proses penyehatan

kondisi keuangan dan posisi keuangan (neraca) Perseroan. Sebagaimana yang telah kami

sampaikan dalam Surat Nomor 53AVK/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 dlvestasi 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 dlvestasi 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 aldif kepada para calon Investor dalam

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

Diretor of Finance,
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Tembusan:
1. Board of Director PT waskib l(arya (Persero) Tbk;
2. Senior Vice President Business Sbategy Divisioi Pf Washta lGrya (Perseo Tbk.
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