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	conten1: Perseroan menyampaikan informasi tentang Transaksi Material sebagai berikut :
	trnMaterialStatus: 1
	uraian:  Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan percepatan pembangunan infrastuktur di Indonesia seperti pelabuhan, jalan tol, transportasi, termasuk perkereta-apian dan lain-lainnya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan kegiatan usaha yang dapat dijalankan dengan skema Business to Business, oleh karena itu BUMN dapat melaksanakan kerjasama dengan local private atau perusahaan asing.  Pihak-pihak yang bertransaksi adalah WIKA, PTPP dan JBIS dengan WSP, dimana WIKA, PTPP dan JBIS sebagai pihak yang akan melakukan kerjasama atas proyek dengan penyetoran modal saham di WSP dan WSP adalah pihak yang menerima setoran modal saham. Perseroan berencana untuk menyetorkan modal pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang direncanakan bernama PT. WIKA Serang Panimbang (WSP) sebesar Rp. 1.128 milyar yang merupakan 80% modal disetor WSP yang disetor secara bertahap yang merupakan satu rangkaian transaksi. 
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	periodeLk: 2016-09-30
	alasan: Latar Belakang dan Alasan TransaksiSebagai upaya Perseroan untuk memastikan strategi integrasi usaha forward-backward diterapkan dalam semua aspek, Perseroan telah merumuskan strategi-strategi yang telah dijalankan antara lain:ÃƒÂ¢Ã¢â€žÂ¢Ã‚Â£ Pemilihan pasar secara selektifÃƒÂ¢Ã¢â€žÂ¢Ã‚Â£ Optimalisasi likuiditasÃƒÂ¢Ã¢â€žÂ¢Ã‚Â£ Penerapan efisiensi biaya pada seluruh aspek strategis  danÃƒÂ¢Ã¢â€žÂ¢Ã‚Â£ Investasi pada proyek yang memberi nilai tambah dan keunggulan hasilPerseroan akan terus melanjutkan pengembangan dan diversifikasi bisnis jasa konstruksi, jasa EPC ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ mekanikal elektrikal, produk beton dan produk realti dalam rangka menunjang keberlangsungan dan pertumbuhan bisnisnya. Salah satu binis inti Perseroan yaitu Konstruksi Sipil, yang terdiri dari sub-sub bidang usaha pembangunan jalan dan jembatan. Saat ini, kegiatan usaha SBU Kontruksi Sipil didukung dengan tim engineering yang mampu melakukan rancang bangun (design and build) dari mulai proses perencanaan sampai proses konstruksi. Beberapa proyek yang telah dikerjakan diantarnya Tol Soreang ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ Pasir Koja, tol Samarinda - Balikpapan dan Perseroan juga telah memperoleh beberapa kontrak pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan tol, peningkatan jalan, pemeliharaan jalan di dalam negeri.Manfaat Transaksi Bagi PerseroanManfaat transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Dengan terlaksananya transaksi, Perseroan dapat mengembangkan usahanya dibidang investasi jalan tol.ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Dengan terlaksananya transaksi, Perseroan dapat berperan menjadi kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol yang dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan.ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Dengan penyetoran modal saham sampai Rp 1.128 miliar, Perseroan dapat mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya di PT WIKA Serang PanimbangÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi yang dapat meningkatkan nilai saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang sahamÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Dengan dilakukannya transaksi, Perseroan akan memiliki pengendalian atas PT WIKA Serang Panimbang yang akan melakukan pengoperasian dan pengelolaan jalan tol
	namaPenilai: KJPP Iskandar dan Rekan
	hasilPenilai: 1. Materialitas nilai transaksi.Jumlah ekuitas WIKA berdasarkan laporan keuangan audited per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 5.600.891 juta dan transaksi seluruhnya adalah sebesar Rp 1.127.800 juta, dengan demikian materialitas nilai transaksi 20,14% dari ekuitas WIKA.Dengan jumlah nilai Transaksi sebesar 20,14% dari jumlah ekuitas WIKA maka Transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK No. IX.E.2, dimana transaksi tersebut dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).2. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi.Berdasarkan analisis hubungan kepemilikan saham dan analisis hubungan kepengurusan, antara WIKA, PTPP dan JBIS tidak terdapat hubungan kepengurusan, WIKA, PTPP dan JBIS masing-masing tidak terdapat hubungan kepemilikan saham namun antara WIKA dengan PTPP terdapat hubungan dalam kepemilikan saham sehingga rencana transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No.IX.E.1.3. Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati.Berdasarkan analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati, Draft Perjanjian kerjasama Usaha Patungan antara WIKA, PTPP dan JBIS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kami berpendapat bahwa perjanjian tersebut adalah wajar bagi Perseroan.4. Analisis manfaat dan risiko dari transaksi.Manfaat transaksi adalah sebagai berikut:ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Dengan terlaksananya transaksi, WIKA dapat mengembangkan usahanya dibidang investasi jalan tol.ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Dengan terlaksananya transaksi, WIKA dapat berperan menjadi kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol yang dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan.ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Dengan penyetoran modal saham sampai Rp. 1.128 milyar, WIKA dapat mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya di WSP.ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi yang dapat meningkatkan nilai saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Dengan dilakukannya transaksi, Perseroan akan memiliki pengendalian atas WSP yang akan melakukan pengoperasian dan pengelolaan jalan tol.Risiko transaksi adalah sebagai berikut:ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Tidak tercapainya kinerja WSP seperti yang diharapkan, sehingga WIKA dapat mengalami kerugian atas investasi yang telah dilakukan. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan mengelola WSP secara professional oleh manajemen yang kompeten dibidang industri bidang jalan tol, dimana WIKA telah berpengalaman dibidang usaha investasi jalan tol.
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