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Peringatan 25 tahun Cikarang Listrindo dengan Interim Dividen sebesar AS$25 juta 

Jakarta, 30 Oktober 2018 - Dalam rangka perayaan ulang tahun PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) yang 
ke-25 tahun, Perseroan membagikan dividen interim untuk periode fiskal 2018 sebesar AS$25.000.000 
atau setara dengan AS$0,0015540 per lembar saham.  Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan, 
Christanto Pranata mengatakan “Kami bangga dan bersyukur atas keberhasilan Perseroan dalam 
melayani pelanggan selama 25 tahun dan secara kontiniu menghasilkan kondisi keuangan yang sehat.  
Tambahnya “Kami juga menunjukkan komitmen kami untuk selalu memberikan nilai yang terbaik 
kepada pemegang saham dengan membagikan dividen secara berkala. Khususnya di tahun ini 
Perseroan membagikan interim dividen sebesar AS$25 juta yang mencerminkan pencapaian usia 
Perseroan di tahun ini.” 

Perseroan juga berhasil memperoleh penghargaan Top 3 Good Corporate Governance (GCG) Issues in 
Energy Sector dalam malam penganugerahan bertajuk “Indonesia Corporate Secretary Award 2018” yang 
digelar oleh Warta Ekonomi di Jakarta, 26 Oktober 2018.  Kami berhasil memperbaiki peringkat dari 
sebelumnya 5 besar menjadi 3 besar dalam penghargaan yang sama. Penghargaan ini merupakan salah 
satu bentuk apresiasi kepada Perseroan yang melaksanakan peran sekretaris perusahaan dengan baik, 
khususnya dalam penerapan GCG, sesuai kaidah dari Komite Nasional dan Kebijakan Governance (KNKG), 
dengan berpedoman pada lima (5) prinsip, yaitu Transparency (keterbukaan), Accountability 
(akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independency (kemandirian) dan Fairness (kewajaran 
dan kesetaraan).  

Christanto Pranata mengatakan, “Kami bersyukur dan berterima kasih atas apresiasi yang diberikan 
dan ini merupakan apresiasi atas kemampuan Perseroan meningkatkan pelaksanaan peran 
sekretaris perusahaan dengan baik. Kemampuan Perseroan mempertahankan penghargaan yang 
sama dan meningkatkan posisi di tahun ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam memberikan 
pelayanan dengan kualitas terbaik dan mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan 
perusahaan.” 

Perseroan juga merilis laporan keuangan  untuk periode sembilan bulan tahun 2018 dimana 
Perseroan berhasil menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan periode yang sama 
tahun lalu yang terlihat dari marjin laba kotor sebesar 35% menjadi 37% serta marjin EBITDA sebesar 
36% menjadi 38%. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh permintaan listrik pelanggan 
kawasan industri yang mengalami kenaikan sebesar 4% dibandingkan periode yang sama sebelumnya. 
Peningkatan permintaan listrik tersebut kembali ke tren awal tahun mengingat pada kuartal 2 di tahun 
ini, Perseroan mengalami penurunan permintaan listrik dari pelanggan kawasan industri yang 
disebabkan oleh faktor siklus liburan lebaran. 

Selain mempertahankan kinerja yang baik, Perusahaan juga sebelumnya juga telah 
mengumumkan rencana pembelian kembali saham Perseroan yang telah disetujui pemegang saham 
sebanyak banyaknya 2,0% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dan Perusahaan telah 
mengalokasikan dana sebesar maksimum AS$20.000.000 yang rencananya akan menggunakan kas 
internal perusahaan.  Perseroan berharap dengan pembelian kembali tersebut dapat meningkatkan 
laba per saham karena jumlah dividen per lembar yang dibagikan akan meningkat dan memberikan 
fleksibilitas Perseroan untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien. 
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Sekilas mengenai PT Cikarang Listrindo Tbk 
 
PT Cikarang Listrindo Tbk merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2016 yang 
bergerak di bidang infrastruktur, utilitas dan transportasi. Perseroan merupakan perusahaan listrik swasta 
terlama yang bergerak di bidang pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik di Indonesia. Perseroan 
melayani pelanggan industri di lima kawasan industri di daerah Cikarang dan juga memasok listrik kepada 
Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebuah perusahaan listrik milik negara, berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tenaga Listrik (“PJBTL”). 
 
Perusahaan memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara dengan 
kapasitas masing-masing sebesar 864MW dan 280MW. Total kapasitas pembangkit terpasang gabungan 
sebesar 1.144MW. Pembangkit listrik berbahan bakar gas terletak di daerah Jababeka dan Kota Industri 
MM-2100, dengan luas masing-masing sekitar 16 hektar dan 12 hektar, berjarak sekitar 45 km sebelah 
timur Jakarta. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara terletak di Babelan, Bekasi, 20 km sebelah 
timur Jakarta dan 30 km sebelah barat laut dari kawasan industri di daerah Cikarang. 
 
 
 
 
 


