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SURAT LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI 
 
 
Laporan No. 00445/2.0118-00/BS/03/0596/1/XII/2022 
File No. 147.2/IDR/DO.2/BFO/XII/2022     Jakarta, 27 Desember 2022 

Kepada Yth. 
Direksi 
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk 
WIKA Tower 1 & 2, 
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10, 
Jakarta 13340. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dengan hormat, 
 

Perihal : Rencana Transaksi Pembelian Saham Milik Koperasi Karya Mitra Satya Pada PT 
Wijaya Karya Realty Oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

 

Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan (IDR atau Penilai atau Kami) telah memperoleh izin 

usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 

November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-

774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar 

Modal No. STTD OJK No. STTD.PPB-43/PM.223/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai Penilai 

Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal. 

Berdasarkan surat proposal/kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati antara IDR dengan PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 148.6/IDR/DO.2/Pr-FO/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Perjanjian 

Pelaksanaan Pekerjaan No. TP.01.03/A.DPPU.00976/2022 tanggal 5 September 2022 beserta 

addendum No. 193.10/IDR/DO.2/ADD-Pr/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, IDR telah melaksanakan 

Penilaian untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pembelian Saham Milik 

Koperasi Karya Mitra Satya Pada PT Wijaya Karya Realty Oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk seperti 

yang tertuang dalam laporan ini. 

Latar Belakang 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut WIKA atau Perseroan atau Perusahaan atau 

Pemberi Tugas) merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(selanjutnya disebut BEI). WIKA memiliki penyertaan saham pada PT Wijaya Karya Realty (selanjutnya 

disebut WR) dengan kepemilikan sebesar 71,78% saham. WIKA berencana melakukan pembelian 

539.615.304 saham milik Koperasi Karya Mitra Satya (selanjutnya disebut KKMS) pada WR.  Atas 

rencana transaksi pembelian tersebut diperlukan pendapat kewajaran dari Penilai Independen. 

Rencana pembelian saham milik KKMS pada WR oleh WIKA selanjutnya disebut Rencana Transaksi. 

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib menaati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 

melaksanakan transaksi tersebut, terutama Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 dan No. 

42/POJK.04/2020. 

Sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut, Perseroan telah menunjuk serta menggunakan 

pendapat dari Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan (selanjutnya disebut IDR atau Penilai atau 

Kami), selaku penilai independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi 

tersebut. 
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Objek Penilaian 

Objek Penilaian adalah rencana pembelian 539.615.304 saham milik KKMS pada WR oleh WIKA. 

Pihak-Pihak Yang Bertransaksi 

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah WIKA dan KKMS, dimana WIKA sebagai pembeli dan KKMS 

sebagai penjual yang menjual saham miliknya di WR. 

Maksud dan Tujuan Penilaian 

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran 

(fairness opinion) atas Rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan transaksi. 

Tanggal Penilaian 

Tanggal penilaian 30 Juni 2022 ditetapkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir 

pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah direviu oleh Akuntan Publik Slamet Riyanto dari Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Slamet Riyanto, Aryanto dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

Asumsi dan Kondisi Pembatas 

• Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion. 

• Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

proses penilaian. 

• Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. 

• Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang 

mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan 

pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan. 

• Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan. 

• Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat 

memengaruhi operasional perusahaan. 

• Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir. 

• Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Pemberi Tugas. 

• Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan. 

Pendekatan dan Metode 

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah: 

a. Melakukan analisis transaksi. 

b. Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi. 

c. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi. 

d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi. 

e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan. 

Kejadian Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event) 

Berdasarkan Akta Notaris No. 4 Tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi S.H., 

berkedudukan di Jakarta Selatan, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-

AH.01.09-0042229 sebagai berikut: 
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1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan 

Pengembangan 

2. Mengangkat Tuan Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan 

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direktur Human Capital dan Pengembangan 

tersebut, maka susunan pengurus WIKA sebagai berikut: 

 

 

Kesimpulan 

A. Analisis Transaksi 

1. Analisis Pengaruh Transaksi Terhadap Keuangan Perseroan 

Berdasarkan proforma posisi keuangan dan proyeksi keuangan, dengan dilakukannya 

transaksi profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas Perseroan mengalami penurunan namun 

tidak signifikan. 

2. Analisis likuiditas Dari Transaksi 

Berdasarkan analisis proforma posisi keuangan dan proyeksi keuangan likuiditas Perseroan 

mengalami penurunan namun tidak signifikan. 

3. Nilai transaksi 

Nilai transaksi pembelian saham milik KKMS pada WR oleh WIKA berdasarkan Berita Acara 

Kesepakatan Harga Saham WR dalam Pembelian Saham Milik KKMS di WR oleh WIKA Nomor 

KKMS: TP.02/0048.b/KKMS/X/2022 dan Nomor WIKA: TP.01.03/A.DIR.01287/2022 tanggal 20 

Desember 2022, WIKA akan melakukan pembelian terhadap 539.615.304 saham milik KKMS 

pada WR dengan harga sebesar Rp 53.961.530.400,-. Dengan demikian nilai transaksi 

penambahan setoran modal sebesar Rp 53.961.530.400,- dengan harga per lembar saham 

senilai Rp 100,-. 

4. Materialitas nilai transaksi 

Nilai transaksi Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 53.961.530.400,- dan ekuitas Perseroan 

berdasarkan laporan keuangan yang telah direviu KAP Slamet Riyanto, Aryanto dan Rekan per 

30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 17.433.956 juta, dengan demikian materialitas nilai transaksi 

0,31% dari ekuitas Perseroan. 

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jarot Widyoko

Komisaris : Firdaus Ali

Komisaris : Satya Bhakti Parikesit

Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar

Komisaris Independen : Adityawarman

Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo

Komisaris Independen : Rusmanto

Direksi

Direktur Utama : Agung Budi Waskito

Direktur Keuangan dan 

Manajemen Risiko
: Aditya Kusumo

Direktur Operasi I : Hananto Aji

Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
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Dari uraian tersebut diatas, Rencana Transaksi tidak termasuk transaksi material dan tidak 

memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang 

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 

5. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi 

Berdasarkan analisis hubungan kepemilikan saham, KKMS merupakan pihak ketiga yang tidak 

memiliki hubungan kepemilikan saham dengan WIKA sehingga antara WIKA dan KKMS tidak 

terdapat hubungan kepemilikan saham. Namun KKMS merupakan badan usaha yang dibentuk 

oleh pegawai WIKA. 

 

Berdasarkan analisis hubungan kepengurusan, terdapat hubungan kepengurusan antara 

Perseroan  dan KKMS dimana Sumadi sebagai Pegawai Perseroan juga merupakan Ketua 

Dewan Perwakilan Anggota di KKMS, Dwi Suryo Murtono sebagai Pegawai Perseroan juga 

merupakan Anggota Dewan Perwakilan Anggota di KKMS, Faridzki Pratama sebagai Pegawai 

Perseroan juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Anggota di KKMS, Rendy Ardyansyah 

sebagai Pegawai Perseroan juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Anggota di KKMS, 

Slamet Riyadi sebagai Pegawai Perseroan juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan 

Anggota di KKMS, William sebagai Pegawai Perseroan juga merupakan Anggota Dewan 

Perwakilan Anggota di KKMS, Yoppi Priatmoko Kuswantoro sebagai Pegawai Perseroan juga 

merupakan Anggota Dewan Perwakilan Anggota di KKMS, M. Fadila sebagai Pegawai 

Perseroan juga merupakan Anggota Pengawas di KKMS, dan Adi Susetio sebagai Pegawai 

Perseroan juga merupakan Sekretaris Pengurus di KKMS. 

 

Dengan demikian Rencana Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. 

6. Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati 

Berdasarkan analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati, dapat disimpulkan 

bahwa perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati layak dan dapat diandalkan 

pelaksanaannya dari transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dengan pertimbangan tersebut rencana transaksi wajar dilaksanakan. 

7. Analisis manfaat dan risiko dari transaksi 

Manfaat transaksi adalah sebagai berikut: 

• Dengan terlaksananya transaksi, Perseroan dapat meningkatkan porsi kepemilikan 

sahamnya pada WR yang dapat meningkatkan laba yang diatribusikan dari WR kepada 

Perseroan. 

Risiko transaksi adalah sebagai berikut: 

• Tidak tercapainya kinerja WR seperti yang diharapkan, sehingga WIKA dapat mengalami 

kerugian atas investasi yang telah dilakukan yang berdampak kepada WIKA secara 

konsolidasi. 

B. Analisis Kualitatif 

1. Analisis industri dan lingkungan 

Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 dibanding triwulan I-2022 (q-to-q) mengalami 

pertumbuhan sebesar 3,72%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, 
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kecuali Konstruksi yang terkontraksi sebesar 6,05%. Lapangan usaha yang mengalami 

pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,15% dan 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,28%. Sementara 

itu, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor; serta Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga 

mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,56%; 2,17%; dan 0,04%. Sementara itu, 

beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi di antaranya Jasa Pendidikan sebesar 

7,43%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,78%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum sebesar 4,94%. 

 

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 

tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh 

Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 17,84%; diikuti oleh Pertambangan dan 

Penggalian sebesar 13,06%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,98%; dan 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,71%. Peranan 

keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,59%. 

 

Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 dibanding triwulan II-2021 (y-on-y) mengalami 

pertumbuhan sebesar 5,44%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. 

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan 

Pergudangan sebesar 21,27% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,76%. 

Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,01%. 

 

Ekonomi Indonesia semester I-2022 dibanding semester I-2021 mengalami pertumbuhan 

sebesar 5,23% (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan yang 

masing-masing terkontraksi sebesar 1,60% dan 1,42%. Lapangan usaha yang mengalami 

pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,56%. Diikuti Jasa 

Lainnya sebesar 8,75%; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,18%; Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum sebesar 8,17%; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,61%. 

 

Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 dibanding triwulan I-2022 tumbuh sebesar 3,72% (q-to-

q). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang terkontraksi sebesar 3,66%. Pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 32,00%; diikuti Komponen Ekspor Barang dan 

Jasa sebesar 9,14%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani 

Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,19%; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga (PK-RT) sebesar 2,42%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang 

merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 3,14%. 

 

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 tidak 

menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh 

Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 51,47%; 

diikuti oleh komponen PMTB sebesar 27,31%; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 
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24,68%; Komponen PK-P sebesar 6,94%; Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,06%; dan 

Komponen PK-LNPRT sebesar 1,17%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa 

sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 20,50%. 

Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 dibanding triwulan II-2021 (y-on-y) mengalami 

pertumbuhan sebesar 5,44%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen 

Pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang terkontraksi sebesar 5,24%. Pertumbuhan tertinggi 

terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 19,74%; diikuti Komponen PK-RT 

sebesar 5,51%; Komponen PK-LNPRT sebesar 5,04%; dan Komponen PMTB sebesar 3,07%. Di 

sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB tumbuh 

sebesar 12,34%. 

 

Ekonomi Indonesia semester I-2022 dibanding semester I-2021 tumbuh sebesar 5,23% (c-to-

c). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-

P yang mengalami kontraksi sebesar 6,27%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen 

Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,26%; diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 5,43%; 

Komponen PK-RT sebesar 4,93%; dan Komponen PMTB sebesar 3,59%. Sementara itu, 

Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 14,05%. 

 

Kegiatan usaha sektor Konstruksi pada triwulan I-2022 terindikasi melambat dengan SBT 

sebesar 0,05%, lebih rendah dari SBT 0,35% pada periode sebelumnya (Grafik 1). Menurut 

sebagian besar responden, perlambatan disebabkan belum dimulainya tender proyek dan 

penurunan permintaan domestic sesuai pola historis awal tahun. Sementara itu, penggunaan 

tenaga kerja sektor Konstruksi pada triwulan I-2022 tercatat masih berada pada fase kontraksi 

dengan SBT sebesar -0,30%, relatif tidak berubah dibandingkan dengan triwulan IV-2021 

sebesar SBT-0,29% (Grafik 2). 

 

Pada triwulan II-2022, kegiatan usaha sektor Konstruksi diprakirakan meningkat dengan SBT 

kegiatan usaha sebesar 0,63%, lebih tinggi dari SBT 0,05% pada triwulan sebelumnya. 

Responden menyatakan peningkatan didorong oleh permintaan domestik, disertai dengan 

mulainya tender/proyek. Kegiatan usaha yang meningkat tersebut juga diperkirakan 

berdampak terhadap tingkat penggunaan tenaga kerja. Hal ini terindikasi dari SBT jumlah 

tenaga kerja yang membaik menjadi SBT -0,05% meski masih dalam fase kontraksi. 

 

Sementara itu, pada triwulan II-2022 tekanan kenaikan harga jual diprakirakan melambat 

dengan SBT sebesar 20,87%, lebih rendah dibandingkan 22,92% pada triwulan I 2022. 

Penurunan tekanan kenaikan harga jual terutama bersumber dari sektor Pertanian, 

Perkebunan, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (SBT 3,38%) sejalan dengan pasokan yang 

memadai pada periode panen raya, dan sektor Pertambangan dan Penggalian (SBT 5,37%), 

khususnya subsector pertambangan bijih logam. Sementara itu, harga jual pada suksektor 

Minyak dan Gas Bumi masih tercatat tinggi. 
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2. Analisis operasional dan prospek perusahaan 

Tahun 2021 telah menjadi salah satu tahun yang penuh tantangan bagi banyak industri dimana 

dunia dilanda pandemi COVID-19, tidak terkecuali bagi Perseroan. Perseroan terus 

menempatkan keselamatan karyawan, kontraktor dan penyedia layanan sebagai yang 

terdepan dalam setiap aktivitasnya. Program COVID-19 Perseroan yang melibatkan karantina, 

pendidikan, pengujian, pelacakan dan perawatan memungkinkan kegiatan operasional terus 

berlanjut sementara mengendalikan risiko yang terkait dengan COVID-19. Selain itu, 

Perseroan juga berkontribusi dalam memerangi COVID-19 di komunitas tempat Perseroan 

beroperasi.  

 

Ditinjau dari segi kinerja keuangan tahun 2021, terjadi kenaikan pendapatan Perseroan 

sebesar 7,70% dari semula pada tahun 2020 sementara laba kotor juga mengalami kenaikan 

43,16% dan laba bersih mengalami penurunan sebesar -33,48%. Pada periode 30 Juni 2022, 

pendapatan, laba kotor, dan laba bersih, Perseroan tercatat masing-masing sebesar Rp 

7.183.808 juta, Rp 885.833 juta, dan Rp 12.353 juta. 

 

Dari sisi aset dan ekuitas, Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan aset pada tahun 2021 

sebesar 1,87%, dan ekuitas Perseroan juga meningkat 4,67%. Pada periode 30 Juni 2022, 

Perseroan mencatat aset dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 72.247.325 juta dan                            

Rp 17.433.956 juta. 

 

Pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. International 

Monetary Fund (IMF) melalui World Economic Outlook 2022, memperkirakan pertumbuhan 

perekonomian global 2022 akan tumbuh sebesar 4,4% pada tahun 2022. Meski demikian, 

pemulihan ekonomi ke depan masih dibayang-bayangi oleh berbagai faktor risiko seperti 

munculnya varian baru COVID-19, supply-demand mismatches, tekanan kenaikan harga yang 

lebih lama, risiko perubahan iklim, serta ketegangan perdagangan internasional. 

 

Sementara itu, perekonomian Indonesia di 2022 diprakirakan tumbuh lebih baik dibanding 

2021. BI memperkirakan akan meningkat ke kisaran 4,7% sampai dengan 5,5%, sejalan dengan 

akselerasi konsumsi swasta dan investasi di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah 

dan ekspor. Namun risiko kenaikan kasus COVID-19 perlu terus diwaspadai. Prakiraan tersebut 

didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, 

pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. 

 

Berdasarkan optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2022, WIKA cukup optimistis bahwa 

kinerja perusahaan akan terus membaik, meski tantangan yang akan dihadapi oleh industri 

konstruksi dan infrastruktur tetap tinggi. Setidaknya, perusahaan telah mengidentifikasi 3 

(tiga) peluang bagi pertumbuhan perusahaan. 

 

Yang pertama, proyek-proyek strategis nasional harus selesai sebelum tahun 2024 sehingga 

tahun 2022 dan 2023 kita harus men-speed up semua proyek strategis nasional, dan otomatis 

penjualan atau pendapatan perusahaan dapat tumbuh. 
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Kedua, pagelaran berskala internasional yang akan digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara 

Timur (NTT) pada 2023, yaitu G-20 dan ASEAN Summit. Pagelaran ini membutuhkan persiapan 

dalam bidang infrastruktur yang tentu menjadi peluang perusahaan untuk meraih penugasan 

proyek-proyek baru. 

 

Ketiga adalah rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur, yang undangundangnya telah ditandatangani, juga menjadi peluang bagi 

perusahaan untuk meraih penugasan proyek pembangunan gedung-gedung pemerintahan. 

Selain itu, pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus di Kalimantan Utara yang cukup besar 

dengan anggaran yang juga besar, menjadi salah satu peluang bagi perusahaan untuk tetap 

tumbuh setidaknya untuk tahun 2022-2024. Kami optimistis, dengan beberapa peluang-

peluang yang ada, WIKA akan tumbuh positif hingga ke masa depan. 

 

Untuk mendukung pertumbuhan Perseroan, perusahaan secara berkelanjutan 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, antara lain teknologi digital, ERP, dan BIM, serta 

meningkatkan sinergi baik di internal Perseroan maupun dengan anak perusahaan. 

 

Strategi dan sinergi yang dijalankan Perseroan seiring dengan optimisme memasuki tahun 

2022 dipercaya dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan sekaligus membantu 

mewujudkan RPJMN 2020-2024 yang disusun Pemerintah dalam rangka meningkatkan 

konektivitas dan menghadirkan kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia. 

 

Menghadapi kondisi ke depan, Perseroan juga memanfaatkan teknologi yang tepat guna, 

efektif, dan ramah lingkungan sehingga dapat meminimalisir dampak sosial yang mungkin 

ditimbulkan. Hal tersebut dilakukan selain untuk meningkatkan pertumbuhan Perseroan, 

tetapi juga agar manfaat pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan oleh 

perusahaan dapat dirasakan oleh generasi mendatang. 

3. Alasan dilakukannya transaksi 

Alasan dilakukannya transaksi antara lain adalah: 

− Perseroan ingin meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya pada WR yang akan 

meningkatkan laba yang diatribusikan kepada Perseroan. 

4. Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif 

Keuntungan Perseroan yang bersifat kualitatif adalah dapat melakukan pengembangan 

usahanya dibidang industri real estate, sehingga dapat lebih dikenal masyarakat sebagai 

perusahaan yang terus berkembang. 

Kerugian Perseroan yang bersifat kualitatif adalah jika tidak tercapainya proyeksi yang 

direncanakan, sehingga target yang direncanakan tidak tercapai yang berakibat menurunnya 

kinerja Perseroan dan Perseroan dianggap gagal mengembangkan investasinya di WR yang 

dapat berpengaruh negatif terhadap kredibilitas Perseroan terhadap shareholder. 
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C. Analisis Kuantitatif 

1. Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan 

1.1. Penilaian kinerja historis dan Rasio Keuangan 

Berdasarkan analisis horizontal laba rugi penyesuaian, pertumbuhan pendapatan bersih 

Perseroan selama tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 

negatif sebesar -6,29%. Kemudian, berdasarkan analisis vertikal laba rugi penyesuaian, 

beban pokok pendapatan cenderung berfluktuasi dari 86,92% terhadap pendapatan di 

tahun 2017 menjadi 83,61% pada tahun 2021. Beban usaha berupa beban umum dan 

administrasi serta beban penjualan cenderung berfluktuasi terhadap pendapatan di tahun 

2017 yaitu masing-masing sebesar 2,55% dan 0,04% menjadi 4,38% dan 0,05% pada tahun 

2021. Pada periode 30 Juni 2022, tercatat beban pokok pendapatan, beban usaha berupa 

beban umum dan administrasi serta beban penjualan masing-masing sebesar 87,67%, 

4,85% dan 0,02%. 

 

Komposisi pendapatan Perseroan terdiri atas pendapatan infrastruktur dan gedung, 

industri beton, energi dan industrial plant serta realty dan properti serta investasi. Selama 

tahun 2017 – 2021 komposisi pendapatan didominasi oleh pendapatan infrastruktur dan 

gedung dengan rata-rata terhadap seluruh pendapatan sebesar 60,09% diikuti oleh 

pendapatan industri beton sebesar 19,85%, pendapatan energi dan industrial plant 

sebesar 15,87%, pendapatan realty dan properti sebesar 4,18% serta pendapatan 

investasi sebesar 0,01%. Pada tahun 2020, komposisi pendapatan Perseroan terdiri dari 

pendapatan infrastruktur dan gedung sebesar 51,36%, pendapatan industri beton sebesar 

30,61%, pendapatan energi dan industrial plant sebesar 14,81% dan pendapatan realty 

dan properti sebesar 3,22%. Tahun 2021, komposisi pendapatan Perseroan terdiri dari 

pendapatan infrastruktur dan gedung 52,95%, pendapatan industri beton sebesar 

25,83%, pendapatan energi dan industrial plant sebesar 18,61%, pendapatan realty dan 

properti sebesar 2,57% serta investasi sebesar 0,04%. Pada periode 30 Juni 2022, tercatat 

komposisi pendapatan Perseroan terdiri dari pendapatan infrastruktur dan gedung 

58,07%, pendapatan industri beton sebesar 20,72%, pendapatan energi dan industrial 

plant sebesar 15,39%, pendapatan realty dan properti sebesar 5,28% serta investasi 

sebesar 0,55%. 

 

Profitabilitas Perseroan selama tahun 2017 – 2021 terus meningkat, yang ditunjukkan 

oleh EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales dengan rata-rata masing-masing 

10,13%, 7,14%, 5,28% dan 4,92%, artinya Perseroan rata-rata memperoleh laba masing-

masing Rp 0,1013 EBITDA, Rp 0,0714 EBIT, Rp 0,0528 EBT, dan Rp 0,0492 EAT atas setiap 

Rp 1 pendapatan yang berhasil dilakukan. Pada tahun 2021, EBITDA/Sales, EBIT/Sales, 

EBT/Sales, dan EAT/Sales masing-masing sebesar 11,97%, 5,09%, 1,10% dan 1,20%. Pada 

periode 30 Juni 2022, tercatat EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales masing-

masing sebesar 7,46%, 3,86%, 0,36% dan 0,17%. 

 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

yang harus dibayar dengan aset lancarnya maka dalam mengukur tingkat likuiditas 

perusahaan, digunakan Current Ratio (CR). Semakin tinggi CR maka semakin tinggi 

likuiditas perusahaan. Pada tahun 2017 – 2021, likuiditas perusahaan cenderung fluktuatif 

dengan Current Ratio tahun 2021 sebesar 1,01x, artinya Perseroan memiliki Rp 1,01 aset 
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lancar yang dapat digunakan untuk memenuhi setiap Rp 1 utang lancarnya. Pada periode 

30 Juni 2022, tercatat CR Perseroan sebesar 1,06x. 

 

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya 

ketika dilikuidasi yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio 

(DAR). Semakin tinggi DER dan DAR maka semakin rendah solvabilitas perusahaan. 

Semakin tinggi solvabilitas perusahaan, maka semakin rendah risiko kebangkrutan 

perusahaan. Solvabilitas Perseroan tahun 2017 – 2021 cenderung meningkat, dengan 

Debt to Equity dan Debt to Asset pada tahun 2021 masing-masing adalah 2,98x dan 0,75x. 

Artinya, perusahaan memiliki utang Rp 2,98 untuk setiap Rp 1 ekuitas yang dimilikinya 

serta setiap Rp 1 aset perusahaan dibiayai oleh utang sebesar Rp 0,75. Pada periode 30 

Juni 2022, tercatat DER dan DAR Perseroan masing-masing sebesar 3,14x dan 0,76x. 

 

1.2. Penilaian arus kas 

Tahun 2017, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan tercatat positif sebesar Rp 1.885.252 

juta utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan lebih besar dari pembayaran 

kepada pemasok. Di tahun 2018, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas operasi sebesar 

Rp 4.623.113 juta yang utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan lebih besar 

dari pembayaran kepada pemasok. Pada tahun 2019, Perseroan memperoleh kas dari 

aktivitas operasi sebesar Rp 1.501.315 juta yang utamanya berasal dari penerimaan kas 

dari pelanggan lebih besar dari pembayaran kepada pemasok.  Di tahun 2020, Perseroan 

memperoleh kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 141.279 juta yang utamanya berasal 

dari penerimaan kas dari pelanggan lebih besar dari pembayaran kepada pemasok. Pada 

tahun 2021, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp 3.740.044 

juta utamanya untuk pembayaran kepada pemasok yang lebih besar dari penerimaan kas 

dari pelanggan. Periode 30 Juni 2022, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas operasi 

sebesar Rp 4.285.673 juta utamanya untuk pembayaran kepada pemasok yang lebih besar 

dari penerimaan kas dari pelanggan. 

 

Selanjutnya tahun 2017, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp 

2.637.548 juta utamanya untuk pembelian aset tetap dan penambahan pinjaman jangka 

panjang kepada entitas asosiasi. Di tahun 2018, Perseroan menggunakan kas untuk 

aktivitas investasi sebesar Rp 5.756.883 juta utamanya untuk pembelian aset tetap dan 

penambahan pinjaman jangka panjang kepada entitas asosiasi. Pada tahun 2019, 

Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp 5.266.871 juta utamanya 

untuk penambahan aset takberwujud dan pembelian aset tetap. Pada tahun 2020, 

Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp 5.059.580 juta utamanya 

untuk penambahan aset takberwujud dan penambahan pinjaman jangka panjang kepada 

entitas asosiasi. Di tahun 2021, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas investasi 

sebesar Rp 3.711.048 juta utamanya untuk penambahan aset takberwujud dan 

penambahan tanah untuk pengembangan. Periode 30 Juni 2022, tercatat Perseroan 

menggunakan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp 2.946.123 juta utamanya untuk 

penambahan uang muka investasi dan penambahan properti investasi. 
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Di tahun 2017, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 2.727.823 

juta utamanya berasal dari penerimaan pinjaman jangka pendek. Tahun 2018, Perseroan 

memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 3.815.147 juta utamanya berasal 

dari penerimaan pinjaman jangka pendek. Pada tahun 2019, Perseroan memperoleh kas 

dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 155.057 juta utamanya berasal dari penerimaan 

pinjaman jangka pendek. Di tahun 2020, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas 

pendanaan sebesar Rp 9.477.948 juta utamanya berasal dari penerimaan pinjaman jangka 

pendek. Tahun 2021, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 

524.062 juta utamanya untuk pembayaran pinjaman jangka menengah. Pada periode 30 

Juni 2022, tercatat Perseroan memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 

3.531.941 juta utamanya berasal dari penerimaan pinjaman jangka pendek dan 

penerimaan obligasi jangka panjang. 

 

Kas Perseroan di tahun 2017 tercatat sebesar Rp 11.253.778 juta. Pada tahun 2018 kas 

Perseroan meningkat 24,17% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 13.973.766 juta yang 

utamanya berasal dari dari aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi. Di tahun 2019 kas 

Perseroan menurun -25,96% menjadi Rp 10.346.734 juta yang disebabkan oleh 

penggunaan kas untuk aktivitas investasi. Tahun 2020 kas Perseroan mengalami 

peningkatan 44,51% menjadi Rp 14.951.761 juta yang utamanya berasal dari aktivitas 

pendanaan. Pada tahun 2021 kas Perseroan mengalami penurunan signifikan yaitu -

53,29% menjadi Rp 6.983.870 juta yang disebabkan arus kas operasi yang negatif, aktivitas 

investasi dan pembayaran pinjaman. Pada periode 30 Juni 2022, tercatat kas Perseroan 

menurun menjadi Rp 3.285.247 juta disebabkan kas operasi yang negatif dan aktivitas 

investasi. 

 

Saldo kas pada setiap tahun selalu positif karena kebutuhan kas untuk operasi dan 

investasi disesuaikan dengan pendanaannya. 

1.3. Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah 
transaksi. 
Berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan 

keuangan setelah transaksi dapat disimpulkan dengan dilakukannya transaksi kondisi 

likuiditas dan solvabilitas Perseroan mengalami penurunan. 

1.4. Penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen. 

Tanpa dilakukannya transaksi rata-rata EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales dan EAT/Sales 

Perseroan masing-masing sebesar 9,45%, 6,47%, 1,30%, dan 1,01%. Sedangkan dengan 

dilakukannya transaksi rata-rata EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales dan EAT/Sales 

Perseroan setiap tahun masing-masing sebesar 9,45%, 6,47%, 1,30%, dan 1,01%. Dengan 

demikian dengan dilakukannya transaksi profitabilitas Perseroan tidak mengalami 

perubahan. 

 

Tanpa dilakukannya transaksi likuiditas Perseroan yang diukur dengan rata-rata Current 

Ratio (CR) sebesar 96,64% sedangkan dengan dilakukannya transaksi CR Perseroan 

menjadi 96,52%. 
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Tanpa dilakukannya transaksi solvabilitas Perseroan yang diukur dengan rata-rata Debt to 

Equity Ratio (DER) dan Debt to Assets Ratio (DAR) masing-masing 328,18% dan 76,64% 

sedangkan dengan dilakukannya transaksi DER dan DAR Perseroan menjadi 329,16% dan 

76,69%. 

 

Dengan transaksi, proyeksi posisi keuangan Perseroan menunjukan bahwa likuiditas dan 

solvabilitas Perseroan mengalami penurunan dibandingkan tanpa transaksi. 

 

Dengan dan tanpa transaksi proyeksi arus kas Perseroan menunjukkan tidak ada cash 

deficiency dan kelangsungan usaha Perseroan selama umur proyeksi terjamin. 

1.5. Analisis Kelayakan Investasi 

Rencana transaksi adalah pembelian 539.615.304 saham milik KKMS pada WR oleh WIKA 

oleh karena itu akan dilakukan analisis kelayakan investasi. 

 

Hasil analisis kelayakan investasi saham WR menunjukan bahwa investasi adalah layak 

yang ditunjukan dengan nilai IRR sebesar 16,19% lebih besar dan tingkat biaya modal 

sebesar 8,99% dan NPV positif sebesar Rp 2.048.110 juta. Dengan nilai-nilai indikator 

tersebut maka investasi adalah layak. 

 

Berdasarkan analisis sensitivitas jika terjadi perubahan terhadap penurunan 

pendapatan dengan BPP (tetap), maka investasi layak dengan penurunan pendapatan 

sampai 15,94% (IRR = 8,99%), jika pendapatan tidak berubah (tetap), maka investasi 

layak dengan kenaikan BPP hingga 19,95% (IRR = 9,06%), jika terjadi penurunan 

pendapatan dan kenaikan BPP, maka investasi layak dengan penurunan pendapatan 

hingga 10,00% yang disertai dengan kenaikan BPP hingga 5,00% (IRR = 10,10%) dan 

penurunan pendapatan 5,00% disertai kenaikan BPP 15,00% (IRR=9,93%). 

 

Berdasarkan matriks sensitivitas terlihat bahwa kelayakan investasi lebih sensitif terhadap 

penurunan pendapatan dibandingkan dengan kenaikan beban pokok penjualan. 

D. Analisis Inkremental 

1. Konstribusi Nilai Tambah 

Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat bahwa dengan dilakukannya transaksi memberikan 

konstribusi nilai tambah terhadap laba yang diatribusikan kepada Perseroan. Dengan 

dilakukannya transaksi, kontribusi nilai tambah selama periode 1 Juli 2022 – 31 Desember 

2032 terhadap laba yang diatribusikan kepada Perseroan sebesar Rp 2.660 juta.  

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya transaksi, 

Perseroan akan memperoleh nilai tambah berupa peningkatan laba yang diatribusikan kepada 

Perseroan yang akan menguntungkan Perseroan. 

2. Biaya dan pendapatan yang relevan 

Perseroan akan memperhatikan biaya dan pendapatan yang relevan sesuai dengan keadaan 

industri dan margin laba yang diharapkan. Apabila pendapatan berkurang Perseroan akan 

menurunkan biaya secara proporsional hingga margin laba yang diharapkan dapat tercapai. 

Dengan demikian transaksi yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. 
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3. Informasi non keuangan yang relevan 

Informasi non keuangan yang relevan adalah dengan melakukan ekspansi bisnis melalui 

perusahaan anak, dengan industrinya dan spesialisasinya masing-masing. Perseroan akan 

mendapatkan kepercayaan konsumen sebagai holding company yang memiliki WR dengan 

reputasi baik dalam industri real estate yang akan berdampak positif bagi Perseroan. 

4. Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan 

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana transaksi dan 

nilai transaksi adalah dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris Perseroan. 

Rencana transaksi dan nilai transaksi dengan persyaratan yang mudah, transparan dan 

akuntabel yang dapat dipenuhi Perseroan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Alternatif lain dari rencana transaksi, apabila dilakukan dengan pihak lain, tidak ada dan 

Perseroan tidak mengenal pihak lain tersebut, sehingga rencana transaksi tidak dapat 

dilaksanakan. 

5. Hal-Hal Material Lainnya 

Hal-hal material lainnya terkait dengan analisis inkremental dari rencana transaksi tidak ada. 

Dengan analisis inkremental yang telah dilakukan, Penilai meyakini bahwa rencana transaksi 

adalah wajar dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. 

E. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi 

1. Hasil Penilaian Objek Transaksi 

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham Milik KKMS pada WR No. 00435/2.0118-

00/BS/03/0596/1/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang diterbitkan oleh KJPP Iskandar 

dan Rekan, menyatakan bahwa Nilai Pasar 2.553.273.913 saham atau 3,48% saham milik 

KKMS pada WR per 30 Juni 2022 adalah Rp 256.000.000.000,- atau untuk setiap saham adalah 

Rp 100,-. 

2. Nilai Transaksi 

Nilai transaksi pembelian saham milik KKMS pada WR oleh WIKA berdasarkan Berita Acara 

Kesepakatan Harga Saham WR dalam Pembelian Saham Milik KKMS di WR oleh WIKA Nomor 

KKMS: TP.02/0048.b/KKMS/X/2022 dan Nomor WIKA: TP.01.03/A.DIR.01287/2022 tanggal 20 

Desember 2022, WIKA akan melakukan pembelian terhadap 539.615.304 saham milik KKMS 

pada WR dengan harga sebesar Rp 53.961.530.400,-. Dengan demikian nilai transaksi 

penambahan setoran modal sebesar Rp 53.961.530.400,- dengan harga per lembar saham 

senilai Rp 100,-. 

3. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi 

Pembelian 539.615.304 saham milik KKMS pada WR oleh WIKA dilakukan dengan nilai 

transaksi sebesar Rp 53.961.530.400,- atau Rp 100,- per saham dan Nilai Pasar setiap saham 

WR adalah Rp 100,-, maka nilai transaksi sama dengan Nilai Pasarnya. Dengan demikian kami 

berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar. 

4. Analisis Bahwa Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi Yang Dilakukan 

Berdasarkan hasil analisis dapat dipastikan bahwa nilai transaksi memberikan nilai tambah 

sebagai berikut: 
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• Hasil analisis kelayakan investasi saham WR menunjukan bahwa investasi adalah layak 

yang ditunjukan dengan nilai IRR sebesar 16,19% lebih besar dan tingkat biaya modal 

sebesar 8,99% dan NPV positif sebesar Rp 2.048.110 juta. Dengan nilai-nilai indikator 

tersebut maka investasi adalah layak. 

• Dengan dilakukannya transaksi, kontribusi nilai tambah selama periode 1 Juli 2022 – 31 

Desember 2032 terhadap laba yang diatribusikan kepada Perseroan sebesar Rp 2.660 juta. 

Berdasarkan analisis tersebut, kami berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar. 

F. Analisis Atas Faktor Lain Yang Relevan 

1. Analisis Kemampuan Perseroan Untuk Melakukan Rencana Transaksi 

Pendapat kewajaran ini disusun bedasarkan asumsi bahwa Transaksi yang akan dilakukan oleh 

manajemen Perseroan sesuai dengan Rencana Transaksi. 

  






