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PEFINDO Menetapkan “idBBB+” Untuk PT
Radiant Utama Interinsco Tbk dan MTN I/2013

PEFINDO menegaskan peringkat “idBBB+” untuk PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) dan Medium
Term Notes (MTN) I Tahun 2013. Outlook peringkat Perusahaan adalah “stabil”. Peringkat

mencerminkan posisi pasar Perusahaan yang moderat dengan lamanya pengalaman pada bidang jasa
penunjang sektor minyak dan gas, nilai sisa kontrak yang cukup tinggi, dan bisnis yang terdiversifikasi.
Namun, peringkat dibatasi oleh struktur permodalan Perusahaan yang agresif, risiko volatilitas pada sektor
minyak dan gas, dan pendapatan yang terkonsentrasi pada beberapa pelanggan.
Didirikan pada tanggal 22 Agustus 1984, Perusahaan menyediakan jasa penunjang operasional untuk
sektor minyak dan gas di Indonesia, selain jasa inspeksi, jasa keagenan, dan jasa lepas pantai. Pada
tanggal 31 Maret 2015, pemegang saham Perusahaan terdiri dari PT Radiant Nusa Investama (22,6%),
Tn. Haiyanto (27,5%), dan lain-lain termasuk publik (49,9%).
Periode Pemeringkatan: 13 Mei 2015 – 1 Mei 2016
Analis: Niken Indriarsih & Gifar Sakti
niken.indriarsih@pefindo.co.id & gifar.sakti@pefindo.co.id

DISCLAIMER
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) tidak menjamin akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu atau ketersediaan isi laporan atau publikasi ini.
PEFINDO tidak bertanggung jawab untuk penggunaan, penggunaan sebagian, tidak lengkapnya penggunaan, penggunaan bersama produk lain atau
penggunaan tersendiri, selain itu juga tidak bertanggung jawab atas hasil dari penggunaan atau kurangnya penggunaan dalam setiap kegiatan investasi
atau jenis pengambilan keputusan keuangan lain yang didasarkan atas laporan atau publikasi ini. PEFINDO tidak bertanggung jawab kepada pihak
mana pun secara langsung, tidak langsung, insidentil, bersifat kompensasi, sebagai penalti, atau konsekuensi khusus atas terjadinya atau munculnya
kerusakan, ongkos, jasa legal atau ganti kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan pendapatan atau kehilangan keuntungan dan biaya
oportunitas) sehubungan dengan penggunaan materi laporan atau publikasi ini. Analisa kredit, termasuk pemeringkatan, dan pernyataan dalam laporan
atau publikasi ini adalah pendapat kami pada tanggal dibuat, dan bukan pengungkapan fakta atau rekomendasi untuk membeli, menahan atau menjual
efek atau untuk membuat keputusan investasi. Isi materi laporan bukan merupakan pengganti keahlian, pemahaman dan pengalaman dari para
penggunanya, karyawan manajemen dan/atau klien dalam melakukan investasi atau dalam mengambil keputusan bisnis lainnya. PEFINDO juga tidak
memiliki kewajiban untuk memperbarui materi publikasi ini dalam bentuk apapun. PEFINDO tidak bertindak sebagai fidusia atau penasihat investasi.
Walaupun PEFINDO telah memperoleh informasi dari sumber-sumber yang dianggap dapat diandalkan, PEFINDO tidak melakukan audit dan tidak
melakukan uji tuntas atau verifikasi independen dari setiap informasi yang digunakan sebagai dasar dan disajikan dalam laporan atau publikasi ini.
PEFINDO memisahkan kegiatan unit analitis dari unit usaha untuk menjaga independensi dan objektivitas dari proses dan produk kegiatan analitis.
Karena itu, unit-unit tertentu di PEFINDO dapat memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh unit-unit lainnya. PEFINDO telah menetapkan kebijakan dan
prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi non-publik tertentu yang diterima sehubungan dengan proses analitis. PEFINDO mendapatkan
kompensasi dari pekerjaan pemeringkatan dan pekerjaan analitis lainnya, biasanya dari emiten sekuritas. PEFINDO berhak untuk menyiarkan pendapat
dan analisa. Peringkat dan analisa PEFINDO yang dipublikasi tersedia di situs internet, http://www.pefindo.com (gratis) dan melalui layanan lain
berbayar/berlangganan, dan dapat didistribusikan melalui cara-cara lain, termasuk melalui publikasi PEFINDO dan pihak lainnya. Informasi pada situs
PEFINDO dan penggunaannya masuk dalam batasan dan disclaimer yang dinyatakan di atas. Reproduksi sebagian atau seluruh isi laporan ini, wajib
mendapat persetujuan tertulis dari PEFINDO.
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