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Pembagian Dividen Interim Cikarang Listrindo 
 
 

Jakarta, 9 Desember 2019: PT Cikarang Listrindo Tbk (“Perseroan”) (IDX: POWR) mengumumkan pembagian dividen 
interim pada akhir tahun 2019 sebesar AS$27.977.745 berdasarkan hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan 
Direksi tanggal 6 Desember 2019. Adapun besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah 
memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak 
(“Recording Date”). Rencana pembayaran dividen interim ini merupakan salah satu bentuk komitmen Perseroan 
untuk senantiasa memberikan nilai terbaik kepada para pemegang saham yang telah mempercayai Perseroan. 
 
Berdasarkan hasil laporan keuangan konsolidasi untuk kuartal ketiga 2019, Perseroan berhasil membukukan capaian 
laba tahun berjalan sebesar AS$78,9 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.  
 
Berikut adalah jadwal detail pembagian dividen interim Perseroan: 

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi   16 Desember 2019 

Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 17 Desember 2019 

Cum Dividen di Pasar Tunai 18 Desember 2019 

Ex Dividen di Pasar Tunai 19 Desember 2019 

Tanggal Pencatatan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen 18 Desember 2019 

Pelaksanaan Pembayaran Dividen  27 Desember 2019 

 

Hingga saat ini Perseroan terus melanjutkan peningkatan berkelanjutan (sustainability) dalam profil bisnis Perseroan 
serta mempertahankan profil keuangan yang solid dan likuiditas yang kuat. Hal ini tercermin dari peningkatan 
peringkat surat utang Perseroan oleh Lembaga Pemeringkat Internasional S&P dari BB ke BB+ pada Juni 2019 dan 
menempati peringkat terbaik ketiga untuk kategori seluruh Perusahaan swasta non-bank di Indonesia. Lembaga 
Pemeringkat Internasional Moody’s juga meningkatkan outlook peringkat surat utang Perseroan dari stabil menjadi 
positif pada November 2019.  
 

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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