
 
 

SIARAN PERS 
 

Kinerja POWR yang Memuaskan di Kuartal Pertama Menyambut Awal Tahun 2019 

Jakarta, 26 April 2019 – Hari ini PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX:POWR) mengumumkan laporan keuangan 

konsolidasi untuk tiga bulan pertama 2019 yang menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan 

didukung oleh pertumbuhan permintaan listrik dari pelanggan kawasan industri sebesar 5,0% yang sesuai 

ekspektasi Manajemen. Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar AS$145 juta atau naik 2,6% 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu.   

Kinerja keuangan Perseroan di kuartal pertama tahun 2019 yang baik juga tercermin dari capaian laba 

bersih sebesar AS$27,5 juta atau mengalami kenaikan sebesar 20,1% dari AS$22,9 juta pada periode yang 

sama tahun lalu.  Arus kas tiga bulan pertama 2019 yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar AS$27,8 

juta atau meningkat sebesar 112% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari segi operasional, 

Perseroan berhasil mempertahankan kinerja operasional yang handal dengan faktor ketersediaan sebesar 

99% dan susut daya dalam jaringan distribusi dan transmisi yang sangat rendah sebesar 0,7%  

Direktur keuangan Christanto Pranata mengatakan, “Kami bangga dengan pencapaian kinerja 

operasional dan keuangan yang positif, sesuai dengan ekspektasi kami dan berharap hal ini dapat 

dipertahankan sampai akhir tahun. Semoga hal ini juga membuat para pemegang saham POWR 

semangat melanjuti pengumuman pembagian dividen tahun buku 2018 minggu lalu pada Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dimana kami mengumumkan dividen sekitar Rp66 per lembar. Ini 

menunjukkan komitmen Perseroan untuk selalu memberikan yang terbaik pada para pemegang 

saham.” 

Perseroan juga menunjukkan komitmennya 

kepada masyarakat sekitar dengan 

melaksanakan program CSR pada awal tahun 

2019 di Yayasan Al Fajar Berseri yang 

beralamatkan di Kampung Pulo Poncol, 

Kabupaten Bekasi. Yayasan tersebut 

merupakan tempat penyembuhan para 

penyandang disabilitas mental, dimana saat 

ini telah menampung lebih dari 360 difabel. 

Perseroan telah merampungkan 

pembangunan sejumlah rumah perawatan 

dan melakukan serah terima kepada Yayasan. 

Perseroan berharap pertumbuhan 

perusahaan akan terus berkontribusi positif 

dalam meningkatkan kualitas hidup, taraf 

pendidikan, kualitas kesehatan, pengembangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat 

sekitar Perseroan. 
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Sekilas mengenai Cikarang Listrindo 

Cikarang Listrindo merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2016 yang bergerak di 

bidang kelistrikan (infrastruktur dan utilitas). Perseroan merupakan perusahaan listrik swasta terlama di 

Indonesia melayani lebih dari 2.400 pelanggan industri di lima kawasan industri di daerah Cikarang dan juga 

memasok listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak 1996. Perseroan memiliki dan mengoperasikan 

pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara dengan kapasitas masing-masing sebesar 864MW dan 

280MW, menjadikan total kapasitas pembangkit terpasang gabungan sebesar 1.144MW.  

Perseroan secara konsisten terus melalukan transformasi guna memberikan layanan terbaik dan berkualitas 

kepada para pelanggan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Transformasi 

pertumbuhan Perseroan juga dibuktikan dengan diraihnya berbagai penghargaan seperti “Top 50 Emiten 

dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar” dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) pada tanggal 10 

Desember 2018, “Top 3 Good Corporate Governance Issues in Energy Sector” dari Warta Ekonomi pada tanggal 

26 Oktober 2018, “Indonesia Fast Growing New Public Company 2018” kategori Infrastruktur dari Warta 

Ekonomi pada tanggal 31 Juli 2018 dan Penghargaan Kecelakaan Nihil untuk periode 1 Desember 2016 hingga 

1 November 2017 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 2018. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
Corporate Secretary  
PT Cikarang Listrindo Tbk  
Email: corpsec@listrindo.com    
Website: www.listrindo.com  
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