
 
 

SIARAN PERS 

1 Rasio  Kemampuan  Membayar  Biaya  Tetap (FCCR) merupakan laba  sebelum  bunga,  pajak penghasilan,  penyusutan  dan  amortisasi (EBITDA)  dibagi  dengan beban  tetap. 

 

 

S&P Meningkatkan Rating Surat Utang Cikarang Listrindo Menjadi BB+ 

  

Jakarta, 10 Juni 2019 – Lembaga Pemeringkat Internasional Standard and Poor’s atau lebih dikenal 
dengan S&P meningkatkan rating Surat Utang PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX: POWR) dari sebelumnya BB 
menjadi BB+. Rating ini menyatakan bahwa Cikarang Listrindo berada persis satu peringkat 
menuju Investment Grade (Peringkat Investasi). Hal ini juga merupakan rating tertinggi yang pernah 
dicapai Perseroan. 

Berdasarkan Peringkat Rating Surat Utang yang terbaru oleh S&P, Rating Surat Utang Cikarang Listrindo 
menempati peringkat terbaik ketiga untuk kategori seluruh Perusahaan swasta yang dinilai oleh S&P 
dibawah PT Astra International Tbk dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia. Sementara untuk 
kategori Perusahaan swasta non-investment grade, Perseroan menempati peringkat teratas dengan 
peringkat BB+ dari seluruh Perusahaan swasta yang dinilai S&P. 

Berdasarkan penilaian dari S&P, Perseroan dinilai memiliki prospek yang baik bersamaan dengan 
membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Selain itu, S&P juga menambahkan bahwa kinerja 
Perseroan diyakini akan tetap baik karena kemampuan Perseroan menghasilkan Performa keuangan yang 
kuat dengan tingkat leverage yang terjaga dan beroperasi secara efisien dalam 12-18 bulan ke depan. 

Kondisi Perseroan yang sehat tercermin dalam kinerja Perseroan di kuartal pertama tahun 2019 dimana 
Perseroan berhasil menghasilkan laba bersih sebesar AS$27,5 juta atau kenaikkan sebesar 20,1% dari 
AS$22,9 juta di periode sebelumnya.  Perseroan juga memiliki risiko Utang yang terjaga, dibuktikan 
dengan level Utang Bersih/EBITDA dan FCCR1 sebesar 1,6x dan 7,8x, yang jauh melampaui syarat minimum 
level Utang Perseroan dalam Perjanjian Surat Utang yang diharuskan. 

Perseroan bangga dan bersyukur atas Peningkatan Rating Surat Utang Perseroan oleh S&P ini yang 
menunjukkan keberhasilan pencapaian Perseroan, dimana Perseroan menunjukkan performa keuangan 
yang sehat secara terus-menerus dan yang terpenting meningkatkan kepercayaan para investor. Hal ini 
sesuai dengan komitmen Perseroan untuk terus menjaga kinerja Perseroan dan memberikan nilai yang 
terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. 

  

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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