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Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan 

Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah 

 

Peringkat Penjelasan 

PK-1 

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sangat 

sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain 

penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, profil risiko, 

rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. 

Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan 

tersebut tidak signifikan.  

PK-2 

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sehat 

sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain 

tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan 

tata kelola Perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan 

permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat 

kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang 

signifikan.  

PK-3 

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum cukup 

sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain 

penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, profil risiko, 

rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. 

Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan 

tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan 

baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha 

Perusahaan.  

PK-4 

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum kurang 

sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 

eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain 

penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, profil risiko, 

rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. 

Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat 

diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu 

kelangsungan usaha Perusahaan.  

PK-5 

Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum tidak sehat 

sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain 

tercermin dari  peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan 

tata kelola Perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan 

permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan 
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Peringkat Penjelasan 

yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya 

diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber 

dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan 

Perusahaan. 

 

*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual 

dan konsolidasi. 
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