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Nama Perusahaan

Wijaya Karya Tbk

Kode Emiten

WIKA

Lampiran

0

Perihal

Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa

Pemberitaan Media Massa
Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-03524/BEI.PP2/06-2020 tanggal 24
Juni 2020 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di media massa terkait dengan pemberitaan:

Nama Media
Bisnis.com
Bisnis.com

Judul Berita

Tanggal

Moody’s Pangkas Peringkat dan Revisi 24 June 2020
Outlook Belasan Obligor Indonesia
Moody’s Pangkas Peringkat dan Revisi 24 June 2020
Outlook Belasan Obligor Indonesia

Kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:
No
1.

Pertanyaan
Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.
a. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut :
Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Lembaga pemeringkat Moody’s Investor
Service telah melakukan penyesuaian atas peringkat kredit rating obligasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
dari Ba2 menjadi Ba3 dan mengubah outlook rating dari stabil menjadi negatif, akibat dampak pandemik
Covid-19 terhadap kinerja Perseroan.
b. Penyebab turunnya rating dan outlook perseroan :
Pengaruh pandemik corona virus menyebabkan beberapa proyek yang sedang dikerjakan perseroan
mengalami penghentian sementara dan/atau pembatasan operasional dimana terdapat perlambatan di
beberapa bagian seperti mobilisasi tenaga kerja. Namun per Juni 2020 beberapa proyek yang
sebelumnya mengalami penghentian sementara/ pembatasan, saat ini sudah mulai beroperasi walaupun
belum mencapai kapasitas 100%.
Penghentian sementara dan pembatasan operasional tersebut menjadikan progress proyek mengalami
perlambatan sehingga diperkirakan akan berdampak pada penurunan kinerja Perseroan di tahun 2020.
Meskipun demikian pada pelaporan keuangan Q1 2020 ini, Gross gearing & DER perseroan tercatat
relatif masih lebih rendah dibandingkan rata-rata industri pada umumnya. Gearing Ratio perseroan
terhitung sebesar 1,04x (covenant 2,5x) dan untuk Debt to Equity ratio 2,30x (covenant 3,5x) sehingga
perseroan masih mempunyai ruang untuk melakukan ekspansi bisnisnya.
Faktor lain yang menyebabkan penyesuaian rating ini adalah perusahaan harus melakukan refinancing
terhadap Komodo bond (Global IDR bond) yang akan jatuh tempo pada Januari 2021. Selain itu
banyaknya project owner yang menunda proses tender akibat wabah Covid-19 menyebabkan lemahnya
perolehan kontrak baru pada sektor konstruksi.
c. Strategi Perseroan untuk meningkatkan rating dan outlook Perseroan di masa yang akan datang :
Ditengah kondisi pandemik saai ini, perseroan akan tetap berusaha untuk menjaga likuiditas kas
perusahaan dengan memfokuskan produksi pada beberapa proyek yang berasal dari BUMN dan
afiliasinya serta Pemerintah
karena memiliki skema pembayaran yang lebih baik. Kondisi ini akan membantu menjaga stabilitas
operasi perusahaan sekaligus memastikan bahwa perseroan tetap menjaga kesehatan keuangannya.
Memastikan keberhasilan dalam melakukan refinancing Komodo bond yang akan jatuh tempo
pada tahun 2021.

2.

Berusaha menjaga margin perusahaan dengan selalu mengedepankan aspek kualitas,
kesehatan, keamanan, efisiensi, mendorong penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam
penerapan metode kerja pada setiap
proyek-proyek yang dikerjakan.
Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup
perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.
Tidak terdapat informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wijaya Karya Tbk

Mahendra Wijaya
Corporate Secretary

Wijaya Karya Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340
Telepon : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id

Tanggal dan Waktu

26-06-2020 15:44

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
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Subject

Explanation for Mass Media

Recent Media Coverage
Referring to an explanation request by the Indonesia Stock Exchange through letter number S-03524/BEI.PP2/062020 dated 24 Juni 2020 concerning Request for Explanation on Media Coverage related to:

Name of Media
Bisnis.com
Bisnis.com

News Headline

Date

Moody’s Pangkas Peringkat dan Revisi 24 June 2020
Outlook Belasan Obligor Indonesia
Moody’s Pangkas Peringkat dan Revisi 24 June 2020
Outlook Belasan Obligor Indonesia

We submit the explanation as follows :
No
1.

Inquiries
Clarification of the truth of the news.
a. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut :
Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Lembaga pemeringkat Moody’s Investor
Service telah melakukan penyesuaian atas peringkat kredit rating obligasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
dari Ba2 menjadi Ba3 dan mengubah outlook rating dari stabil menjadi negatif, akibat dampak pandemik
Covid-19 terhadap kinerja Perseroan.
b. Penyebab turunnya rating dan outlook perseroan :
Pengaruh pandemik corona virus menyebabkan beberapa proyek yang sedang dikerjakan perseroan
mengalami penghentian sementara dan/atau pembatasan operasional dimana terdapat perlambatan di
beberapa bagian seperti mobilisasi tenaga kerja. Namun per Juni 2020 beberapa proyek yang
sebelumnya mengalami penghentian sementara/ pembatasan, saat ini sudah mulai beroperasi walaupun
belum mencapai kapasitas 100%.
Penghentian sementara dan pembatasan operasional tersebut menjadikan progress proyek mengalami
perlambatan sehingga diperkirakan akan berdampak pada penurunan kinerja Perseroan di tahun 2020.
Meskipun demikian pada pelaporan keuangan Q1 2020 ini, Gross gearing & DER perseroan tercatat
relatif masih lebih rendah dibandingkan rata-rata industri pada umumnya. Gearing Ratio perseroan
terhitung sebesar 1,04x (covenant 2,5x) dan untuk Debt to Equity ratio 2,30x (covenant 3,5x) sehingga
perseroan masih mempunyai ruang untuk melakukan ekspansi bisnisnya.
Faktor lain yang menyebabkan penyesuaian rating ini adalah perusahaan harus melakukan refinancing
terhadap Komodo bond (Global IDR bond) yang akan jatuh tempo pada Januari 2021. Selain itu
banyaknya project owner yang menunda proses tender akibat wabah Covid-19 menyebabkan lemahnya
perolehan kontrak baru pada sektor konstruksi.
c. Strategi Perseroan untuk meningkatkan rating dan outlook Perseroan di masa yang akan datang :
Ditengah kondisi pandemik saai ini, perseroan akan tetap berusaha untuk menjaga likuiditas kas
perusahaan dengan memfokuskan produksi pada beberapa proyek yang berasal dari BUMN dan
afiliasinya serta Pemerintah
karena memiliki skema pembayaran yang lebih baik. Kondisi ini akan membantu menjaga stabilitas
operasi perusahaan sekaligus memastikan bahwa perseroan tetap menjaga kesehatan keuangannya.
Memastikan keberhasilan dalam melakukan refinancing Komodo bond yang akan jatuh tempo
pada tahun 2021.
Berusaha menjaga margin perusahaan dengan selalu mengedepankan aspek kualitas,

2.

kesehatan, keamanan, efisiensi, mendorong penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam
penerapan metode kerja pada setiap
proyek-proyek yang dikerjakan.
Other important material information / events that can affect going concern of the company and the
company's stock price.
Tidak terdapat informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wijaya Karya Tbk

Mahendra Wijaya
Corporate Secretary

Wijaya Karya Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340
Phone : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id

Date and Time

26-06-2020 15:44

This is an official document of Wijaya Karya Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Wijaya Karya Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.

