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Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Cikarang Listrindo Tbk (“POWR”) 
 
Jakarta, 16 Juni 2022 – Pada hari ini, PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX: POWR) (“Perseroan”) 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) 2021 dan Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) 2022, berlokasi di 
Hotel Four Seasons, Jakarta. RUPS kali ini 
mengambil tema “Building a Resilient Recovery” 
yang juga merupakan tema dari Laporan Tahunan 
Perseroan. Tema ini menggambarkan usaha 
Perseroan untuk bangkit dan membangun 
ketahanan usaha sejalan dengan pemulihan 
ekonomi Indonesia dari efek pandemi COVID-19. 
Perseroan menerapkan kebijakan kebijakan demi 
pencapaian konsep keberlanjutan, yaitu dengan 
melakukan pengembangan teknologi energi 
terbarukan serta berbagai inisiatif keberlanjutan 

lainnya. Perseroan terus meningkatkan kinerja keberlanjutan dan membangun ketahanan usaha dengan 
tetap memberikan nilai tambah positif kepada seluruh pemangku kepentingan.   
 
Dalam RUPST yang diselenggarakan hari ini, terdapat 6 (enam) mata acara yang yang telah disetujui, 
diantaranya, persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba 
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, penunjukkan kantor akuntan publik, 
dan lain-lain.   
 
RUPS telah menyetujui penetapan dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para Pemegang 
Saham adalah sejumlah AS$43.077.671 atau setara Rp40 per lembarnya. Pembagian dividen ini melengkapi 
dividen interim yang sebelumnya telah dibagikan Desember 2021 lalu dan juga membuktikan komitmen 
Perseroan kepada pemegang saham untuk selalu secara konsisten memberikan nilai tambah, salah satunya 
melalui pembagian dividen yang telah dilakukan setiap tahunnya. Dalam RUPSLB, telah disetujui rencana 
pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam 
jumlah yang setara dengan sebanyak-banyaknya sebesar AS$10.000.000, yang akan dilakukan secara 
bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujui oleh RUPS.  
 
Manajemen PT Cikarang Listrindo Tbk dipimpin oleh Bapak Andrew Labbaika, juga menyampaikan 
gambaran kinerja Perseroan pada tahun buku 2021 dan rencana ekspansi 2022 melalui gambaran potensi 
pertumbuhan Perseroan. Penjualan listrik Perseroan pada tahun 2021 mencapai 4.210 GWh, tumbuh kuat 
11,4% dibandingkan tahun 2020 sebesar 3.779 GWh. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh 
peningkatan konsumsi listrik pelanggan industri. Kendati diterpa gelombang pandemi tahun kedua di 
Indonesia, konsumsi listrik pelanggan industri meningkat 16,4% pada tahun 2021, yang dibandingkan 
dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15,6%.   
 
Perseroan juga berhasil menjaga struktur permodalan melalui Rasio Leverage dan Rasio Kemampuan 
Membayar Biaya Tetap atau Fixed-Charge Coverage Ratio (“FCCR”), Rasio Leverage Perseroan tercatat 
sebesar 1,3x sedangkan FCCR Perseroan sebesar 7,1x, masing-masing mengalami perbaikan dari tahun 
sebelumnya yang sebesar 1,4x dan 6,5x.   
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Salah satu sorotan penting di tahun 2021, Perseroan menetapkan target pengurangan emisi GRK sebanyak 
20% pada tahun 2030, selaras dengan komitmen kontribusi nasional Pemerintah Indonesia dalam 
pengurangan emisi, sektor energi (Nationally Determined Contribution / NDC) sebesar 19%. Perseroan 
melakukan berbagai inovasi untuk mencapai target tersebut, diantaranya penggunaan pembangkit listrik 
ramah lingkungan. Salah satu Inisiatifnya adalah dengan melalukan co-firing biomassa, dimana pada tahun 
2021,    Perseroan     telah    berhasil    menyelesaikan    commissioning    biomass    handling    system,   yang 
memungkinkan Perseroan untuk dapat meningkatkan penggunaan bahan bakar biomassa untuk 
menggantikan sebagian batubara.   
 
Inisiatif lainnya, pada tahun 2021, Perseroan berhasil mencapai penambahan Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS) Atap pada lokasi atap pelanggan sebesar 10,9 MWp atau lebih besar dari target Perseroan 
sebesar 10 MWp per tahun. Sampai dengan Mei 2022, PLTS Atap yang dioperasikan Perseroan telah 
mencapai 5,8 MWp sudah berjalan aktif, dan sebesar 10,1 MWp sedang dalam proses instalasi. Dengan 
target penambahan 10 MWp per tahun, Perseroan menargetkan kapasitas PLTS Atap mencapai 21,3 MWp 
pada tahun 2022.  
 
Dalam membangun pemulihan yang tangguh, Cikarang Listrindo menempatkan pengelolaan lingkungan 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis Perseroan dalam menyediakan tenaga listrik. 
Pengelolaan lingkungan dilakukan dengan memastikan operasional Perseroan tetap bersih, berkelanjutan 
serta dapat terus meningkatkan standar untuk memberikan manfaat positif tidak hanya bagi para 
pemangku kepentingan pada masa kini, tetapi juga untuk masa depan.  
 
Sekilas mengenai Cikarang Listrindo 
Cikarang Listrindo merupakan perusahaan listrik swasta pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
sejak tahun 2016. Perseroan juga merupakan perusahaan listrik swasta terlama di Indonesia yang mulai 
melayani pelanggan sejak tahun 1993 dan sekarang melayani lebih dari 2.500 pelanggan industri di lima 
kawasan industri di daerah Cikarang dan juga memasok listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak 
1996. Kapasitas Pembangkitan Perseroan sebesar 1.144 MW ditambah 5,8 MWp PLTS energi terbarukan 
per Mei 2022, membuat Perseroan sebagai salah satu perusahaan listrik berkapasitas terbesar di Indonesia.  
 
Perseroan secara konsisten terus memberikan layanan terbaik dan berkualitas kepada para pelanggan 
serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya 
berbagai penghargaan selama tahun 2022 seperti penghargaan “Transparansi Penurunan Emisi Korporasi 
Sektor Emiten Kategori Green Elite” dan “Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor Emiten Kategori 
Platinum Plus” dari Majalah Investor dan Bumi Global Karbon dalam acara Penghargaan Emisi Korporasi 
2022, serta “Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company” dan “Best Disclosure and Transparency” dari 
Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam acara The 13th IICD Corporate Governance 
Conference and Award. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
Corporate Secretary 
PT Cikarang Listrindo Tbk  
Email: corpsec@listrindo.com   
Website: www.listrindo.com 


