
 

Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemik COVID-19

ID tanggapan

3229

Profil

Kode/Nama Perusahaan Tercatat

WSBP - PT Waskita Beton Precast Tbk. [A739]

Bagian 1

Dalam rangka memperoleh informasi terkini mengenai kondisi operasional dan kinerja keuangan
Perseroan, maka Bursa memandang perlu meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

Bagaimana kondisi kelangsungan usaha Perseroan saat ini?

a.	Terganggu oleh Covid-19  [A1]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada penghentian dan/atau pembatasan operasional Perseroan dan/atau Entitas
Anak?
Ya, berdampak pada pembatasan operasional saja [c]

Berapa lama perkiraan jangka waktu penghentian/pembatasan operasional?

antara 1 – 3 bulan [b]

Agar dijelaskan lebih lanjut rincian jenis kegiatan yang mengalami penghentian dan/atau pembatasan operasional Perseroan
dan/atau Entitas Anak (misalnya: segmen usaha yang terhenti, bisnis unit yang terhenti, lokasi kegiatan usaha yang berhenti,
dll)

Contoh: Pada perusahaan A terdapat penghentian operasional pada bagian pengepakan yang berlokasi di kota X.

 
Terdapat pembatasan pada operasional pabrik atau proyek (bekerja shift), terutama di wilayah zona merah seperti
Jabodetabek, Jabar & Jatim. Apabila masih berlanjut, dipertimbangkan untuk menghentikan operasional sebagian pabrik tsb

Seberapa besar kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti dan/atau mengalami pembatasan
operasional tersebut terhadap total pendapatan (konsolidasi) tahun 2019
< 25% [a]

Terkait tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19, agar dijelaskan:

 

a. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap):

[Per 31 Desember 2019][Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap)]
1366

Terkait tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19, agar dijelaskan:

 

a. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap):

[Saat ini][Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap)]
1333

[Jumlah karyawan di PHK][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]

0
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[Jumlah karyawan dirumahkan][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]

0

[Jumlah karyawan yang terdampak dengan status lainnya (contoh: pemotongan gaji 50%, dll)][Kondisi karyawan periode
Januari 2020 hingga saat ini]
0

Seberapa besar perkiraan penurunan total pendapatan (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020a/30 April
2020b (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang berakhir per 31 Maret 2019a /30 April 2019b.
a) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Desember, 31 Maret atau 30 Juni.
b) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Januari.

 

 
51% - 75% [c]

Seberapa besar perkiraan dampak laba (rugi) bersih (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020a/30 April
2020b (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang berakhir per 31 Maret 2019a /30 April 2019b.
a) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Desember, 31 Maret atau 30 Juni.
b) Berlaku untuk Perusahaan Tercatat dengan tahun buku per 31 Januari.

penurunan laba bersih 51% - 75% [c]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek yang terkini Perseroan
dan/atau Entitas Anak (Utang Usaha, Utang Bank/Lembaga Keuangan, Kupon dan/atau Pokok Obligasi, MTN dll)?
Ya, berdampak  pada pemenuhan  kewajiban pokok utang saja [b]

Berapa perkiraan nilai kewajiban jangka pendek yang terdampak sebagaimana yang telah dinyatakan pada poin di atas?

Nilai kewajiban disajikan dalam satuan penuh dan mata uang yang dipilih disesuaikan dengan mata uang yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan

IDR [A1]

nilai kewajiban

900000000000

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak seperti gugatan pailit/PKPU
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak seperti pembatalan kontrak material
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak seperti somasi atau tuntutan hukum karena wanprestasi

 
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas
Anak selain 3(tiga) dampak di atas

 
Tidak [A2]

Bagaimana strategi/upaya Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi Pandemi Covid-19?

a) Melakukan efisiensi biaya pada berbagai aspek (produksi, operasional kantor, sumber daya manusia, dsb)
b) Melakukan pembatasan investasi belanja modal (capital expenditure), untuk dialihkan menjadi modal kerja (working
capital,
c) Melakukan inovasi untuk pengembangan produk baru untuk dapat menangkap potensi pasar baru
d) Memperkuat tim Pemasaran untuk memperbesar kemampuan pencapaian kontrak baru, khususnya pada pangsa pasar
eksternal (non-Waskita)
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