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POWR Mencatatkan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 30.1%  

menjadi AS$79,0 juta pada Kuartal Ketiga 2019 
 
Jakarta, 31 Oktober 2019 – PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX: POWR) (“Perseroan”) mengumumkan 
laporan keuangan konsolidasi untuk kuartal ketiga 2019 yang menunjukkan capaian laba tahun berjalan 
sebesar AS$79,0 juta atau naik sebesar 30,1% dari AS$60,6 juta pada periode yang sama tahun lalu. 
Kinerja keuangan POWR di kuartal ketiga tahun 2019 yang solid tercermin dari kinerja yang terus 
bertumbuh dengan catatan penjualan bersih sebesar US$440,0 juta atau naik sebesar 3,2% 
dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  
 
Perseroan juga berhasil mencatat arus kas yang kuat dengan penambahan arus kas dari aktivitas bisnis 
Perseroan sebesar AS$20,3 juta atau meningkat 13,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Posisi 
keuangan yang sehat ini juga dibuktikan dengan tingkat Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap (FCCR) 
berada di tingkat 7,9 kali serta tingkat Utang Neto dibandingkan EBITDA berada di tingkat 1,6 kali. Kedua 
rasio tersebut diatas keharusan yang tertuang pada ketentuan Surat Utang yang dimiliki oleh Perseroan. 
Tingkat laba bersih yang dicapai Perseroan ini menghasilkan dividend yield sebesar 5,7% yang lebih 
superior dibandingkan kumpulan saham Indonesia High Dividend Yield sebesar 4,1% dihitung 
menggunakan harga saham per 30 September 2019. Dari segi operasional, POWR berhasil 
mempertahankan kinerja operasional yang handal dengan faktor ketersediaan sebesar 98% dan susut 
daya dalam jaringan distribusi dan transmisi yang sangat rendah sebesar 0,7%.  
 
Kondisi keuangan POWR ini telah diapresiasi oleh lembaga pemeringkat global, Standar & Poors (S&P) 
dengan dinaikkannya peringkat utang Perseroan dari sebelumnya BB menjadi BB+ pada bulan Juni 
kemarin, dimana rating ini adalah satu peringkat menuju investment grade (Peringkat Investasi). Rating 
Surat Utang POWR ini menempati peringkat terbaik ketiga untuk kategori seluruh perusahaan swasta 
Indonesia yang dinilai oleh S&P. 
 
Pada Kuartal Ketiga ini juga Perseroan mendapat penghargaan sebagai salah satu “Top 50 Emiten dengan 
Kapitalisasi Pasar Terbesar” dalam malam penganugerahan  The 11th IICD Corporate Governance 
Conference & Award 2019 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship 
(IICD) yang bekerja sama dengan Berita Satu di Grand on Thamrin Ballroom, Pullman Hotel, Jakarta 14 
Oktober 2019. Perseroan sendiri masuk ke dalam jajaran elit 50 besar perusahaan dengan kategori “Big 
Cap Public Listed Companies”. Pencapaian ini mengulangi perolehan yang sama pada tahun lalu, setelah 
beberapa bulan sebelumnya POWR juga menjadi salah satu nominasi dalam Bisnis Indonesia Award 2019 
untuk sektor Infrastruktur, Utilitas & Transportasi. 
 
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 berkapasitas total 1.144MW. 
 
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 seperti “Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar” dari Indonesian 
Institute for Corporate Directorship (IICD) 2019 dan 2018, “Top 3 Good Corporate Governance Issues in 
Energy Sector” dan “Indonesia Fast Growing New Public Company 2018” kategori Infrastruktur dari Warta 
Ekonomi pada tahun 2018 dan Penghargaan Kecelakaan Nihil pada tahun 2018 dan 2019. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
Corporate Secretary 
PT Cikarang Listrindo Tbk 
Email: corpsec@listrindo.com 
Website: www.listrindo.com 
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