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Kepada Yth.  
PT Bursa Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 
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Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 
 

 
Perihal : Jawaban atas Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor  

S-08253/BEI.PP2/11-2021 tanggal 4 November 2021  
 
Dengan hormat, 

Menunjuk surat dari PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) Nomor S-08253/BEI.PP2/11-2021 
tanggal 4 November 2021 perihal Permintaan Penjelasan Bursa, dengan ini kami                 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan” atau “WIKA”) sampaikan penjelasan sebagai 
berikut : 

1. Bahwa berkaitan dengan pertanyaan pada huruf a, yang mempertanyakan apakah 
dengan adanya rencana dari Kuasa Hukum PT Sari Indah Lestari untuk mengajukan 
Gugatan Wanprestasi atau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) atau Kepailitan akan mempengaruhi keberlanjutan usaha,  maka penjelasan 
kami sebagai berikut : 

- Bahwa apabila ancaman dari Kuasa Hukum PT Sari Indah Lestari tetap akan 
mengajukan gugatan wanprestasi atau PKPU atau kepailitan, maka terdapat 
kemungkinan gugatan tersebut diterima atau ditolak oleh pengadilan atau majelis 
pengawas. Apabila gugatan tersebut diterima, maka terdapat potensi kreditur  
PT Wijaya Karya Realty (“WIKA Realty”) menuntut dan menagih pembayaran dari 
seluruh jumlah terhutang yang wajib dibayarkan oleh WIKA Realty, sehingga hal 
tersebut dapat berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha.  

Kami akan berupaya maksimal agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi diajukan 
gugatan wanprestasi atau PKPU atau kepailitan, dengan pertimbangan posisi 
WIKA Realty berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor Referensi Pihak 
Pertama: 1380/PPJB/CBD-C/PT.Sil-Wika/XI/2018 Nomor Referensi Pihak Kedua: 
HK.02/09/A.DIR.WR.4056/2018 tanggal 26 November 2018 (“PPJB”), bukanlah 
sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, posisi WIKA Realty tersebut telah 
disampaikan oleh WIKA Realty melalui Kuasa Hukum WIKA Realty kepada  
PT Sari Indah Lestari sebagaimana dalam Surat Teguran/Somasi I dan Surat 
Teguran/Somasi II, yang pokok intinya telah dijelaskan dengan dalil-dalil dalam  
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PPJB yang menunjukan adanya kewajiban yang belum dilakukan oleh  
PT Sari Indah Lestari kepada WIKA Realty dalam pelaksanaan PPJB.  

 
2. Bahwa berkaitan dengan pertanyaan pada huruf b, yang mempertanyakan dampak 

material dan non-material terhadap kinerja operasional dan keuangan WIKA dan 
WIKA Realty terhadap permasalahan yang ada saat ini, maka dapat kami sampaikan 
bahwa atas nilai transaksi tersebut bukan merupakan nilai material sehingga tidak 
berdampak pada kinerja operasional dan keuangan WIKA dan WIKA Realty. 
 

3. Bahwa berkaitan dengan pertanyaan pada huruf c, yang mempertanyakan tindak 
lanjut dari WIKA Realty dalam mengatasi perkara yang ada saat ini, maka penjelasan 
kami sebagai berikut : 
- Bahwa terhadap perbuatan dari PT Sari Indah Lestari yang tidak melaksanakan 

kewajibannya (wanprestasi) terhadap PPJB, WIKA Realty melalui Kuasa Hukum 
telah mengirimkan Surat Teguran/Somasi I pada tanggal 30 September 2021, 
Surat Teguran/Somasi II pada tanggal 21 Oktober 2021, dan Surat 
Pemberitahuan Pengakhiran PPJB pada tanggal 3 November 2021. 

- Bahwa dengan adanya Pemberitahuan Pengakhiran PPJB dari WIKA Realty, 
maka berdasarkan PPJB, seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh WIKA 
Realty kepada PT Sari Indah Lestari wajib dikembalikan seluruhnya. 

 
4. Bahwa berkaitan dengan pertanyaan pada huruf d, yang mempertanyakan status 

terkini dari perkara tersebut, maka penjelasan kami sebagai berikut : 
- Bahwa berdasarkan PPJB, dengan adanya kewajiban PT Sari Indah Lestari 

dalam PPJB yang tidak terpenuhi, maka PPJB antara WIKA Realty dengan  
PT Sari Indah Lestari akan menjadi berakhir, hal ini telah kami perkuat dengan 
penyampaian surat Pemberitahuan Pengakhiran PPJB dari WIKA Realty pada 
tanggal 3 November 2021 kepada PT Sari Indah Lestari. 

- Bahwa berdasarkan PPJB, apabila PT Sari Indah Lestari tidak mengembalikan 
seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh WIKA Realty sebagai dampak dari 
tidak terpenuhinya kewajiban PT Sari Indah Lestari, maka WIKA Realty dapat 
melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan.  
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5. Bahwa berkaitan dengan pertanyaan pada huruf e, yang mempertanyakan 
Informasi/Fakta/kejadian penting yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan 
serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkap kepada publik, maka 
dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat informasi atau kejadian penting lainnya 
yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat 
mempengaruhi harga saham Perseroan. 
 

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan 
terima kasih. 
 

 

Hormat kami, 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 
Sekretariat Perusahaan, 
 
 
 
 
 
 

   Mahendra Vijaya 
   Sekretaris Perusahaan 


