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Moody’s Menaikkan Outlook Peringkat Surat Utang POWR dari Stabil Menjadi Positif 

  
Jakarta, 1 November 2019 – Lembaga Pemeringkat Internasional Moody’s menaikkan outlook peringkat 
PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX: POWR) menjadi positif dari sebelumnya stabil dan mempertahankan 
peringkat Ba2. “Prospek positif mencerminkan peningkatan berkelanjutan dalam profil bisnis Perseroan, 
dan harapan kami bahwa Perseroan akan mempertahankan profil keuangan yang solid dan likuiditas yang 
kuat”, kata Spencer Ng, Vice President and Senior Analyst Moody, dalam press release yang dikeluarkan 
oleh Moody’s. 
 
Menurut Moody’s, peningkatan outlook merupakan dampak positif dari beroperasinya pembangkit listrik 
berbahan bakar batubara berkapasitas 280 MW. Beroperasinya pembangkit tersebut telah meningkatkan 
kapasitas produksi listrik Perseroan menjadi 1.144 MW. Selain itu, pertumbuhan positif atas penjualan 
listrik Perseroan kepada pelanggan kawasan industri dan PLN menjadi 5.108 GWh pada tahun 2018 dari 
4.801 GWh pada tahun 2016, juga memberikan dampak positif kepada outlook Perseroan. Perseroan 
memperoleh manfaat dari kondisi arus kas yang stabil, yang didukung oleh pertumbuhan listrik dari lima 
kawasan industri dan kinerja operasional yang solid. 
 
Terkait dengan risiko lingkungan, Moody’s menilai bahwa saat ini Perseroan memiliki profil risiko transisi 
karbon yang terkendali. Sekitar 75% kapasitas pembangkitan Perseroan berasal dari pembangkit 
berbahan bakar gas, yang memiliki tingkat intensif karbon yang lebih rendah dari pembangkit listrik 
berbahan bakar batubara. Manajemen Perseroan juga dinilai aktif dalam menggunakan opsi pembangkit 
listrik energi terbarukan, diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga surya dan penggunaan bahan 
bakar biomassa. 
 
Berdasarkan penilaian dari Moody’s, Perseroan dinilai memiliki prospek yang baik bersamaan dengan 
membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Kemampuan Perseroan menghasilkan performa keuangan 
yang kuat dengan tingkat leverage yang terjaga juga memberikan efek positif kepada outlook Perseroan. 
Kondisi performa keuangan yang kuat tercermin dalam kinerja Perseroan di kuartal ketiga tahun 2019 
dimana Perseroan berhasil laba tahun berjalan sebesar AS$79,0 juta atau naik sebesar 30,1% dari AS$60,6 
juta pada periode yang sama tahun lalu. Perseroan juga memiliki risiko Utang yang terjaga, dibuktikan 
dengan level Utang Bersih/EBITDA dan FCCR1 sebesar 1,6x dan 7,9x, yang jauh melampaui syarat minimum 
level Utang Perseroan dalam Perjanjian Surat Utang yang diharuskan. 
 
Perseroan bangga dan bersyukur atas Peningkatan Outlook oleh Moody’s ini yang menunjukkan 
keberhasilan pencapaian Perseroan, dimana Perseroan menunjukkan performa keuangan yang sehat 
secara terus-menerus dan yang terpenting meningkatkan kepercayaan para investor, sesuai dengan 
komitmen Perseroan selama ini. 
 
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 1.144 MW. 
 



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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