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Sehubungan dengan surat Perseroan Nomor: WSBP/SP/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Laporan Informasi atau

Fakta Material Dampak Pandemik Covid-19, Bursa meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan terkait hal-hal

sebagai berikut:

1. Perseroan menyampaikan bahwa pandemik Covid-19 berdampak pada pembatasan operasional saja selama 1-3

bulan dimana kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti tersebut terhadap total pendapatan

(konsolidasi) tahun 2019 adalah > 75%. Harap Perseroan dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai:

a. Rincian jenis kegiatan operasional Perseroan yang mengalami penghentian, antara lain segmen usaha yang

terhenti, bisnis unit yang terhenti, lokasi kegiatan usaha yang berhenti, besarnya kontribusi pendapatan dari masing-

masing jenis kegiatan operasional yang berhenti (jika ada lebih dari 1 jenis), tanggal dimulainya penghentian

kegiatan operasional, perkiraan/target tanggal beroperasinya kembali kegiatan operasional yang terhenti, dan

b. Rincian jenis kegiatan operasional Perseroan yang masih beroperasi, antara lain segmen usaha yang masih

beroperasi, bisnis unit yang masih beroperasi, lokasi kegiatan usaha yang masih beroperasi, besarnya kontribusi

pendapatan dari masing-masing jenis kegiatan operasional yang masih beroperasi (jika ada lebih dari 1 jenis).

2. Perseroan menyampaikan bahwa terdapat perkiraan penurunan total pendapatan sebesar > 75% dan penurunan

laba (rugi) bersih untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020 sebesar >75% dibanding periode yang berakhir per

31 Maret 2019. Harap Perseroan dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai:

a. Perkiraan nilai pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020,

b. Perkiraan nilai laba (rugi) bersih untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020, dan

c. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pada pendapatan dan laba (rugi) bersih tersebut.

3. Perseroan menyampaikan bahwa pandemik Covid-19 berdampak pada pemenuhan kewajiban keuangan jangka

pendek, yakni pemenuhan kewajiban pokok dan bunga utang dengan total senilai Rp950 miliar. Harap Perseroan

dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai:

a. Tabel rincian nilai kewajiban pokok dan bunga utang berdasarkan jenis kewajiban (Utang Usaha, Utang

Bank/Lembaga Keuangan, Obligasi, MTN dll) dan nama pihak kreditur,

b. Tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo untuk masing-masing kewajiban pada poin a di atas, dan

c. Perkembangan terkini dari upaya pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek di atas.

Permintaan Penjelasan Bursa

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

PT Waskita Beton Precast Tbk.



Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id
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PT Waskita Beton Precast Tbk.

Siti Fathia Maisa Syafurah
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Sehubungan dengan surat Perseroan Nomor: WSBP/SP/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Laporan Informasi atau

Fakta Material Dampak Pandemik Covid-19, Bursa meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan terkait hal-hal

sebagai berikut:

1. Perseroan menyampaikan bahwa pandemik Covid-19 berdampak pada pembatasan operasional saja selama 1-3

bulan dimana kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti tersebut terhadap total pendapatan

(konsolidasi) tahun 2019 adalah > 75%. Harap Perseroan dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai:

a. Rincian jenis kegiatan operasional Perseroan yang mengalami penghentian, antara lain segmen usaha yang

terhenti, bisnis unit yang terhenti, lokasi kegiatan usaha yang berhenti, besarnya kontribusi pendapatan dari masing-

masing jenis kegiatan operasional yang berhenti (jika ada lebih dari 1 jenis), tanggal dimulainya penghentian

kegiatan operasional, perkiraan/target tanggal beroperasinya kembali kegiatan operasional yang terhenti, dan

b. Rincian jenis kegiatan operasional Perseroan yang masih beroperasi, antara lain segmen usaha yang masih

beroperasi, bisnis unit yang masih beroperasi, lokasi kegiatan usaha yang masih beroperasi, besarnya kontribusi

pendapatan dari masing-masing jenis kegiatan operasional yang masih beroperasi (jika ada lebih dari 1 jenis).

2. Perseroan menyampaikan bahwa terdapat perkiraan penurunan total pendapatan sebesar > 75% dan penurunan

laba (rugi) bersih untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020 sebesar >75% dibanding periode yang berakhir per

31 Maret 2019. Harap Perseroan dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai:

a. Perkiraan nilai pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020,

b. Perkiraan nilai laba (rugi) bersih untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020, dan

c. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pada pendapatan dan laba (rugi) bersih tersebut.

3. Perseroan menyampaikan bahwa pandemik Covid-19 berdampak pada pemenuhan kewajiban keuangan jangka

pendek, yakni pemenuhan kewajiban pokok dan bunga utang dengan total senilai Rp950 miliar. Harap Perseroan

dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai:

a. Tabel rincian nilai kewajiban pokok dan bunga utang berdasarkan jenis kewajiban (Utang Usaha, Utang

Bank/Lembaga Keuangan, Obligasi, MTN dll) dan nama pihak kreditur,

b. Tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo untuk masing-masing kewajiban pada poin a di atas, dan

c. Perkembangan terkini dari upaya pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek di atas.

Request for Explanation from the Exchange

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Waskita Beton Precast Tbk.



Siti Fathia Maisa Syafurah

Corporate Secretary
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