Kebijakan Keterbukaan Informasi Pemeringkatan
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
PEFINDO menerapkan kebijakan atas seluruh hasil pemeringkatan baik untuk pemeringkatan atas
perusahaan (yang sudah mendapatkan persetujuan publikasi dari klien), pemeringkatan penerbitan
surat utang yang baru, maupun pemeringkatan pemantauan, baik berupa penegasan, penurunan, atau
peningkatan peringkat, untuk dipublikasikan dalam situs PEFINDO pada www.pefindo.com dan dirilis
ke layanan berita utama serta ke mailing list PEFINDO secara bersamaan.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.59/POJK.04/2015 mengenai
Publikasi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, PEFINDO sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek memiliki
kewajiban untuk melakukan publikasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah selesainya pemeringkatan
dan/atau kaji ulang yang menghasilkan pernyataan atau pendapat lain yang terkait dengan hasil
peringkatan.
PEFINDO selalu berupaya untuk memastikan agar jangka waktu antara penentuan peringkat akhir oleh
Komite Pemeringkatan dan publikasi hasil pemeringkatan dapat dilakukan secepat mungkin untuk dapat
memenuhi peraturan OJK tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, PEFINDO menginformasikan
kepada klien khususnya terkait pemeringkatan atas perusahaan dan pemeringkatan awal atas surat
utang. Selanjutnya, setelah memperoleh persetujuan dari klien atas rencana mempublikasikan hasil
pemeringkatan atas perusahaan dan pemeringkatan awal atas surat utang, maka PEFINDO
mempublikasikan hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud melalui situs PEFINDO
www.pefindo.com. Adapun tujuan disampaikannya terlebih dahulu draft awal publikasi kepada kllien
untuk mendapatkan persetujuan, adalah untuk memastikan validitas informasi yang akan dipublikasi.
Laporan hasil pemeringkatan dengan penjelasan riset yang lebih panjang dan rinci juga dipublikasikan
pada situs PEFINDO. Namun, laporan-laporan tertentu hanya dapat diakses dengan cara berlangganan.
Pencari data harus bergabung menjadi pengguna situs berbayar terlebih dahulu untuk dapat memiliki
akses lebih luas terhadap produk-produk publikasi PEFINDO yang terdapat di dalam situs PEFINDO,
sehingga diharapkan pengguna situs tersebut mendapatkan data yang lebih akurat. Sebagai
perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara
Republik Indonesia, penyajian PEFINDO dalam situs www.pefindo.com menggunakan bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris. Penyajian dengan bahasa Inggris ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan data para calon investor asing yang akan menanamkan modalnya pada perusahaanperusahaan yang melakukan pemeringkatan baik perusahaan maupun surat utangnya di PEFINDO.
Selain melakukan publikasi atas hasil pemeringkatan, baik untuk perusahaan maupun surat utang,
PEFINDO melakukan publikasi terhadap Metodologi yang digunakan dalam pemeringkatan dan kegiatan
operasionalnya secara umum. Publikasi Metodologi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi
mengenai Metodologi yang digunakan oleh PEFINDO dalam melakukan pemeringkatan terhadap suatu
perusahaan maupun surat utang.
Situs PEFINDO www.pefindo.com juga merupakan suatu wadah yang menyajikan informasi secara
umum mengenai PEFINDO termasuk dan tidak terbatas pada analis-analis yang dimiliki oleh PEFINDO.
Selain itu, informasi umum atas perusahaan PEFINDO itu sendiri secara lengkap telah disajikan pada
situs, termasuk apabila terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi di PEFINDO.

