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Catatan: (a) Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 9 May 2017 

 

Cikarang Listrindo Mengumumkan Total Dividen sebesar Rp 55 per lembar saham 
untuk Kinerja 2016 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 

Jakarta, 10 Mei 2017: PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perusahaan") (BEI: POWR) 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Paparan 
Publik di Hotel Fairmont, Jakarta, hari ini. 

RUPST menyetujui dan meratifikasi laporan keuangan konsolidasi untuk tahun buku yang 
berakhir pada tahun 2016 dan laporan tahunan Perusahaan serta memberikan 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de charge) kepada 
seluruh Direksi dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasan yang dilakukan 
sepanjang tahun 2016. 

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahun 2016 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & 
Young), Perusahaan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar AS$103,85 juta 
atay peningkatan sebesar 30% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan ini 
terutama disebabkan karena gabungan faktor non-recurring diantaranya pengakuan 
manfaat pajak penghasilan tangguhan terkait dengan revaluasi aktiva tetap, claim atas 
tagihan pajak dan biaya premi penebusan Senior Notes 2019. Jika faktor diatas 
dikeluarkan dari Buku Perusahaan, kinerja perusahaan di 2016 masih tetap sama 
baiknya dengan kinerja tahun 2015. 

Pemegang saham menyetujui usulan Perusahaan untuk membagikan dividen final untuk 
tahun buku 2016 sebesar Rp 55 per lembar saham dengan menggunakan kurs sebesar 
Rp 13.317 per 1 AS$ (a), yang pelaksanaan pembayarannya akan ditetapkan oleh Direksi 
Perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

Direktur Keuangan Perusahaan, Christanto Pranata mengatakan "Pada tahun 2016, 
Perusahaan mampu menghasilkan kinerja operasional dan keuangan yang kuat 
dengan mencapai rekor tertinggi lebih dari 1.000.000 kVA kapasitas terjual  dengan 
faktor ketersediaan pembangkit listrik sebesar 97%, meningkatkan kWh listrik yang 
dipasok kepada pelanggan kawasan industri sebesar 5,2% dan keberhasilan yang 
dicapai dengan menyelesaikan dua aksi korporasi, yaitu Penawaran Umum 
Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia pada Juni 2016 serta pembiayaan kembali 
hutang Perusahaan, dengan menerbitkan Senior Notes dengan tenor 10 tahun dan 
kupon 4,95% pada bulan September 2016 yang memberikan penghematan sekitar 
US$7,5 juta per tahun untuk Perusahaan. Pencapaian yang baik tersebut 
memungkinkan Perusahaan untuk membagikan dividen kepada para pemegang 
saham dan juga menunjukkan komitmen Perusahaan untuk tetap memberikan nilai 
bagi pemegang saham kami". 
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RUPST juga menyetujui dan mengesahkan, antara lain, realisasi penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan per tanggal 31 Desember 2016, 
pendelegasian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor 
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2017 dan 
menentukan honorarium dan tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris. 

Dalam Paparan Publik, Perusahaan dengan bangga mengumumkan bahwa pihaknya 

telah menyelesaikan proses commissioning unit pertama pembangkit listrik berbahan 

bakar batubara di Babelan. Perusahaan akan melanjutkan penyelesaian commissioning 

unit kedua dalam waktu sekitar 2 bulan. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara 

berkapasitas 2 x 140 MW ini akan memperbesar kapasitas terpasang Perusahaan untuk 

mengantisipasi pertumbuhan permintaan listrik yang terus berlanjut. Perusahaan 

mengharapkan untuk mencapai rekor tertinggi kapasitas terpasang sebesar 1.144 MW 

pada akhir semester pertama 2017. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 

Corporate Secretary 

PT Cikarang Listrindo Tbk 

Email: corpsec@listrindo.com 

Website: www.listrindo.com 
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