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	conten1: Perseroan menyampaikan informasi tentang Rencana Transaksi Afiliasi sebagai berikut :
	trnMaterialStatus: 0
	uraian: Rencana transaksi Peningkatan Modal Disetor atau ditempatkan pada PT WIKA RealtyDari segi pengurusan, terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan WIKA Realty namun bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1Bapak Antonius Nicholas Stephanus Kosasih yang menjabat sebagai DIrektur Keuangan PT WIjaya Karya (Persero) Tbk juga menjadi Komisaris di PT WIKA Realty 
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	persenTerhadapEquitas: 
	periodeLk: 
	alasan: Latar Belakang dan Alasan Transaksi  Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha penunjang Perseroan dan pelaksanaan kegiatan usaha utama dibidang investasi Perseroan telah melakukan penambahan penyertaan modal pada salah satu Entitas Anak pada Wika Realty. Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas pada Wika Realty sebesar 85,41% untuk mendukung pertumbuhan Wika Realty telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp370.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Memperkuat struktur permodalan Wika Realty 2. Meningkatkan kemampuan Wika Realty dalam menangkap peluang. 3. Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas Wika Realty dan laporan keuangan Wika Realty dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan, oleh karenanya rencana penambahan modal disetor tidak memiliki pengaruh signifikan bagi kegiatan operasional Perseroan.  Manfaat Transaksi   Perseroan akan memiliki jumlah setoran modal yang meningkat, bagi Wika Realty sebagai Entitas Anak yang menerima peningkatan setoran dari pemegang saham akan menambah ekuitas dan menurunkan debt equity ratio, menambah kas dan modal serta meningkatkan kemampuan investasi untuk menambah recurring income.  Penyetoran modal yang dilakukan oleh Perseroan pada Wika Realty atas total peningkatan modal  sebesar Rp1.112.300.000,- di Wika Realty adalah sesuai dengan porsi kepemilikan Perseroan yaitu sebesar 85,41% atau sebesar Rp950.000.000.000,-.  
	namaPenilai: KJPP Toha Okky Heru & Rekan
	hasilPenilai: Analisis Kewajaran Atas Nilai Rencana Transaksi  Analisis Kewajaran Rencana Transaksi Kewajaran Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis terhadap manfaat atau keuntungan, nilai rencana transaksi, analisis nilai ekuitas Wika realty setelah tambahan setoran modal dan analisis nilai tambah atas Rencana Transaksi. Dari segi manfaat transaksi, Perseroan akan memiliki jumlah setoran modal yang meningkat, bagi Wika Realty sebagai Entitas Anak yang menerima peningkatan setoran dari pemegang saham akan menambah ekuitas dan menurunkan debt equity ratio, menambah kas dan modal serta meningkatkan kemampuan investasi untuk menambah recurring income.  Penyetoran modal yang dilakukan oleh Perseroan pada Wika Realty atas total peningkatan modal  sebesar Rp1.112.300.000,- di Wika Realty adalah sesuai dengan porsi kepemilikan Perseroan yaitu sebesar 85,41% atau sebesar Rp950.000.000.000,-. Pemegang saham yang lain sesuai dengan kesepakatan Manajemen Wika Realty juga akan menambah porsi sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka transaksi setoran modal Perseroan pada Wika Realty adalah wajar. ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ‚Â¢ Analisis Kewajaran Atas Nilai Rencana Transaksi Berdasarkan laporan penilaian usaha sebagaimana yang telah dilakukan oleh KJPP Toha Okky Heru dan Rekan, dengan nomor laporan 121/LS/TOHA-PST/XXVII tanggal 16 November 2016, dinyatakan bahwa indikasi nilai pasar ekuitas Wika Realty adalah sebesar Rp Rp913.410.000.000,- atau sebesar Rp146,82 per lembar saham per tanggal penilaian 30 Juni 2016. Setelah kapitalisasi dengan menggunakan PBV yang sama, nilai per lembar saham berubah menjadi Rp109,35 dengan jumlah lembar saham beredar sebesar 8.352.983.312 lembar saham Dengan demikian, PBV rencana transaksi setelah dilakukan kapitalisasi adalah  sama dengan PBV indikasi nilai pasar sebagaimana hasil penilaian saham yang telah dilakukan oleh KJPP Toha Okky Heru & Rekan. Sehingga rencana transaksi termasuk dalam kisaran wajar karena tidak melebihi nilai pasar yang telah dilakukan oleh KJPP Toha Okky Heru & Rekan.  ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ‚Â¢ Analisis Perbandingan Indikasi Nilai Ekuitas Wika Realty Tanpa Tambahan Modal  dan Dengan Tambahan Modal dari Perseroan Berdasarkan laporan penilaian saham Wika Realty yang dilakukan oleh KJPP Toha Okky Heru & Rekan dengan nomor laporan 121/LS/TOHA-PST/XXVII tanggal 16 November 2016 atas kondisi eksisting atau sebelum adanya tambahan setoran modal dari Perseroan, Indikasi Nilai Pasar Ekuitas Wika Realty per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp913.410.000.000 atau sebesar Rp146,82 per lembar saham (total 6.221.220.644 lembar saham). Sedangkan nilai per lembar saham setelah dilakukan kapitalisasi berubah menjadi Rp109,35 per lembar saham dengan jumlah lembar saham beredar sebesar 8.352.983.312 lembar saham. Sedangkan Indikasi Nilai Pasar Ekuitas Wika Realty dengan kondisi jika ada tambahan setoran modal dari Perseroan, berdasarkan hasil perhitungan yang telah kami lakukan adalah sebesar Rp3.110.000.000.000,  atau mengalami peningkatan nilai ekuitas sebesar 26%.  Sehingga nilai pasar ekuitas Wika Realty dengan adanya tambahan setoran modal dari Perseroan menjadi  lebih baik jika dibandingkan dengan tanpa adanya tambahan setoran modal.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan setoran modal memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa setoran modal dan lebih menguntungkan bagi Perseroan.  Analisis Nilai Tambah Atas Rencana Transaksi   Nilai tambah atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut : 1. Dengan Rencana Transaksi, laba Perseroan juga diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata margin laba bersih sebesar 4,89% per tahun dibandingkan dengan rata-rata margin laba bersih tanpa melakukan tambahan setoran modal yaitu sebesar 4,47%, meningkatnya laba bersih ini dipengaruhi karena adanya peningkatan laba bersih dari Wika Realty sebagai Entitas Anak yang telah menerima tambahan setoran modal. 2. Proyeksi Pendapatan Perseroan setelah melakukan peningkatan modal pada Wika Realty akan terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan proyeksi tanpa adanya setoran modal dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,08%. 3. Perbedaan pada rasio keuangan antara Perseroan tanpa melakukan Rencana Transaski dan Perseroan dengan melakukan Rencana Transaskis adalah sebagai berikut: a. Rata-rata current ratio Perseroan selama masa proyeksi sebelum Rencana Transaksi adalah 109%, sementara rata-rata current ratio Perseroan selama masa proyeksi setelah Rencana Transaksi adalah 157,1%, kondisi proyeksi setelah Rencana Transaksi mengindikasikan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau lebih likuid. b. Rata-rata rasio rentabilitas seperti Return on Asset dan Return on Investment Perseroan dengan Rencana Transaksi lebih besar dibandingkan dengan rata-rata rentabilitas Perseroan tanpa Rencana Transaksi.   1. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Berdasarkan pertimbangan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan oleh KJPP TOH meliputi analisis Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, maka menurut pendapat KJPP TOH dari segi ekonomi dan keuangan, Rencana Transaksi secara keseluruhan adalah wajar bagi Perseroan maupun pemegang saham Perseroan. 
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