
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Nomor : 122/WBP/SP/2021                  Jakarta, 28 April 2021 

 
Kepada Yth. 

Ketua Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan 

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 

Gedung Sumitro Djojohadikusumo 

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 

 

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Gugatan atas PKPU kepada 

PT Waskita Beton Precast Tbk 

 
Dengan Hormat, 

 

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi 

atau Fakta Material sebagai berikut: 

 

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk  

Bidang Usaha     : Manufaktur 

Telepon     : (021) 22892999 

Faksimili     : (021) 29838025 

Alamat surat elektronik (e-mail)  : info@waskitaprecast.co.id 

1. Tanggal Kejadian 22 April 2021 

2. Jenis Informasi atau Fakta 
Material 

Gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (“PKPU”) kepada                      
PT Waskita Beton Precast Tbk (“Perseroan”) 

3. Uraian Informasi atau Fakta 
Material  

 Sehubungan dengan gugatan permohonan 
PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan 
Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor :187/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN 
Jkt.Pst dapat kami informasikan bahwa 

gugatan permohonan PKPU dimaksud 
adalah terkait dengan dengan permintaan  
pelunasan hutang sebesar Rp 13 miliar dan 
oleh vendor Ekspedisi. 

 Perseroan berkomitmen dalam 
mengimplementasikan tata kelola 
perusahaan yang baik serta akan 
mengikuti segala proses hukum sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku dengan itikad baik 
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4. Dampak Kejadian, Informasi 
atau fakta material tersebut 
terhadap kegiatan operasional, 
hukum, kondisi keuangan, atau 
kelangsungan usaha Emiten atau 
Perusahaan Publik. 

Dampak terhadap Kegiatan operasional: 
Tidak berdampak signifikan 
 
Dampak terhadap Hukum: 
Tidak berdampak signifikan 
 
Dampak terhadap Kondisi Keuangan: 
Tidak berdampak signifikan 
 
Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha: 
Tidak berdampak signifikan terhadap 
kelangsungan usaha karena perseroan telah 
mengambil dan melaksanakan langkah-
langkah dalam mengantisipasi kondisi 
tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-
19. 

5. Keterangan Lain-lain 1. Perseroan per 31 Desember 2020 

memiliki aset Rp 10,6 triliun dan memiliki 

tagihan (piutang) kepada pemberi kerja 

sebesar Rp 1,8 triliun. Sehingga terhadap 

nilai gugatan sebesar Rp 13 miliar, 

Perseroan memiliki kecukupan dana untuk 

melunasi kewajiban tersebut, hanya perlu 

disepakati terkait jadwal pembayaran. 

Terkait dengan proses PKPU tersebut, 

Perseroan telah berkomunikasi dengan 

pihak penggugat untuk dapat 

menyelesaikan masalah tersebut dengan 

baik. Penyelesaian yang dilakukan tetap 

merujuk kepada tata kelola perusahaan 

dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Strategi Perseroan untuk menghindari 

adanya permasalahan hukum yang sama 

di kemudian hari 

a. Melakukan restrukturisasi Perbankan 

dengan usulan relaksasi bunga dan 

restrukturisasi pinjaman kepada 

Perbankan secara menyeluruh. 

b. Melakukan restrukturisasi utang usaha 

kepada vendor dengan skema utama 

melakukan negosiasi dan penjadwalan 

pembayaran kepada para vendor. 

c. Mencari alternatif pendanaan terkait 

utang dan pinjaman yang akan jatuh 

tempo. 

d. Memperbaiki administrasi hutang dan 

meningkatkan upaya negosiasi dengan 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. 

Sekretaris Perusahaan, 

 

 
Siti Fathia Maisa Syafurah 
Tembusan :  
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia 
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

pemberi kerja untuk pembayaran 

termin proyek dan tagihan lainnya 

yang tertunda akibat Covid-19. 

e. Melakukan efesiensi biaya dan 

optimalisasi belanja modal (capital 

expenditure). 

 


