
 
 

Untuk segera didistribusikan 

Siaran Pers:  

 

Chandra Asri Berhasil Menerbitkan Penawaran Obligasi Senilai 1 Triliun Rupiah hingga 

Oversubscribed 

 Kelebihan permintaan (oversubscribed) oleh investor dengan minat partisipasi yang kuat di 

seluruh investor ritel, perbankan, dan institusi 

 Tiga seri diterbitkan dengan jangka waktu 3, 5 dan 7 tahun untuk mendanai modal kerja untuk 

Pertumbuhan 

 Kelanjutan dari Program Obligasi Berkelanjutan Rupiah ke-3 Perseroan untuk mendukung 

pengembangan pasar modal domestik 

 

Jakarta, 6 Mei 2021 – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), perusahaan petrokimia 

terintegrasi terbesar di Indonesia, berhasil menyelesaikan Program Penawaran Umum Berkelanjutan 

Obligasi Rupiah Perseroan yang pertama di tahun 2021. Ini adalah penerbitan pertama setelah Chandra 

Asri mengumumkan keberhasilannya dalam mengendalikan bisnisnya selama pandemi COVID-19 dengan 

lancar untuk memberikan kinerja keuangan yang solid dan menjaga neraca yang kokoh. Perseroan 

melaporkan laba bersih setelah pajak sebesar US$51,5 juta untuk FY 2020 dan US$85 juta di Q1 2021. 

 

Penerbitan ini diarahkan pada tenor yang lebih panjang agar lebih sesuai dengan rencana pertumbuhan 

jangka panjang Perseroan, dengan kupon dalam mata uang Rupiah sebesar 7,8% untuk seri A tenor 3 

tahun sebesar Rp50 miliar, 8,5% untuk seri B tenor 5 tahun senilai Rp587,95 miliar, dan 9,0% untuk seri C 

tenor 7 tahun senilai Rp362,05 miliar.  

 

PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Bahana Sekuritas mendukung Perseroan 

dalam keberhasilan penawaran tersebut, dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali 

Amanat. Transaksi ini menandai keberhasilan Chandra Asri dalam memasuki pasar pendapatan tetap 

domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Perseroan yang 

disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan target pendanaan 5 triliun Rupiah selama tahun 2020 

hingga 2022.  

 

Erwin Ciputra, Presiden Direktur Chandra Asri menyatakan, “Kami berterima kasih kepada investor 

obligasi kami yang sangat mendukung rencana pertumbuhan kami, yang telah memungkinkan Program 

Obligasi Rupiah kami untuk terus tumbuh semakin kuat. Dengan lebih dari Rp6,1 triliun yang telah 

diterbitkan sejak awal dan banyak investor yang senang hingga saat ini, program Obligasi kami 

menawarkan pilihan yang kredibel bagi investor yang ingin meningkatkan imbal hasil mereka, diimbangi 

dengan fokus holistik dalam mempertahankan standar environmental, social and governance (ESG) yang 

tinggi.” 

 

Penerbitan tersebut kembali mendapat peringkat idAA- dari Pefindo, lembaga pemeringkat kredit tertua 

dan terpercaya di Indonesia. Pefindo menilai sangat kuat kapasitas Chandra Asri untuk memenuhi 

komitmen keuangan jangka panjang atas surat utang, dibandingkan penerbit obligasi Indonesia lainnya. 



 
 
Penerbitan tersebut akan digunakan untuk mendanai modal kerja Chandra Asri seiring dengan persiapan 

Perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik.  

 

*** 

 

Sekilas Chandra Asri 

Chandra Asri adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar yang memproduksi Olefins dan 

Polyolefins. Dengan rekam jejak lebih dari 29 tahun dan mempekerjakan lebih dari 2.000 staf yang 

berdedikasi, perusahaan ini menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas pendukung yang berlokasi 

strategis di pusat petrokimia negara, Cilegon dan Serang. Sebagai Mitra Pertumbuhan, Chandra Asri 

berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, memperluas rantai nilai petrokimia 

domestik, dan melayani kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis dan terus berkembang. Untuk informasi 

lebih lanjut, kunjungi: www.chandra-asri.com. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 

Suryandi, Director of Corporate Affairs and HR PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 

Tel: (62-21) 530 7950 | Fax: (62-21) 530 8930   

E-mail:  suryandi@capcx.com atau corporate.comm@capcx.com  
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