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Jakarta, 15 Oktober 2021 – Pada hari ini, PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX: POWR) (“Perseroan”) 

menyelenggarakan Lanjutan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 2 Juni 2021 dan 

RUPSLB tanggal 15 Oktober 2021, berlokasi di World Trade Centre (WTC) 3, Mezzanine Hall, Conference 

Hall, Jakarta. Kedua RUPSLB tersebut memiliki 2 (dua) mata acara, yaitu: (1) persetujuan pemegang saham 

sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang (Notes) berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang 

akan diterbitkan melalui penawaran efek bersifat utang berdasarkan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal (termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/POJK.04/2019) kepada investor di luar wilayah 

Negara Republik Indonesia, dan (2) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka 

penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020. 

 

Perseroan telah melakukan proses Keterbukaan Informasi tertanggal 23 September 2021 yang tersedia 

dalam situs web Perseroan maupun Bursa Efek Indonesia atas mata acara pertama tersebut. Rencana 

penerbitan Notes yang dimaksud akan digunakan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan Notes 2026 

termasuk bunga dan biaya lainnya, merespon keadaan dimana sejak tanggal 14 September 2021, 

Perseroan telah dapat melakukan penebusan lebih awal atas seluruh atau sebagian Notes 2026 tersebut 

seperti yang diatur dalam perjanjian Surat Utang.  

 

Manajemen PT Cikarang Listrindo Tbk menyampaikan bahwa eksekusi atas tindakan ini akan sangat 

tergantung pada kondisi pasar. Perseroan akan memonitor kondisi pasar yang memberikan peluang 

terbaik, sehingga Perseroan mendapatkan momentum yang tepat dalam melaksanakan corporate action 

tersebut. Manajemen juga menyatakan bahwa Notes 2026 masih memiliki umur jatuh tempo 5 tahun lagi 

sampai 2026, sehingga Perseroan akan memiliki fleksibilitas waktu yang sangat baik untuk melakukan 

penerbitan tanpa harus segera melakukan tindakan. Dengan adanya persetujuan dari pemegang saham 

tersebut, akan memberikan keleluasaan kepada Perseroan untuk melakukan pembiayaan kembali di masa 

depan hingga RUPSLB berikutnya. 

 

Selain itu atas mata acara kedua, RUPSLB memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan 

untuk dilaksanakannya perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-

pasal lain Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini sehubungan dengan KBLI 2020 yang terbit sejak 24 September 

2020, sehingga setiap perusahaan diwajibkan menyesuaikan maksud, tujuan dan kegiatan usaha dalam 

Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut menjadi syarat bagi setiap perusahaan 

dalam pengurusan perpanjangan izin usaha yang sudah ditetapkan menjadi akses 1 (satu) pintu oleh 

Pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS). 
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Sekilas mengenai Cikarang Listrindo  

 

Cikarang Listrindo merupakan perusahaan listrik swasta pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

sejak tahun 2016. Perseroan juga merupakan perusahaan listrik swasta terlama di Indonesia yang mulai 

melayani pelanggan sejak tahun 1993 dan sekarang melayani lebih dari 2.500 pelanggan industri di lima 

kawasan industri di daerah Cikarang dan juga memasok listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

sejak 1996. Kapasitas Pembangkitan Perseroan sebesar 1.144MW ditambah 1.061kWp PLTS Atap energi 

terbarukan, membuat Perseroan sebagai salah satu perusahaan listrik berkapasitas terbesar di Indonesia.  

  

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 selama tahun 2021 seperti penghargaan  “Indonesia  Best Public Company 2021  

with Valuable Earnings Performance” dari Warta Ekonomi Research and Consulting, penghargaan 

“Indonesia Best CSR Award with Outstanding Program in Waste Management Commitment” dari Warta 

Ekonomi, IICD Top 50 Big Cap dengan Praktik Terbaik GCG, “Certificate Gold Champion” kategori 

Perusahaan Publik dan “Best Award Disaster Management” dari Bisnis Indonesia Corporate Social 

Responsibility Award (BISRA) 2021, dan penghargaan apreasiasi atas partisipasi aktif Perseroan dalam 

membantu penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi dari Bupati Bekasi. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  

Corporate Secretary  

PT Cikarang Listrindo Tbk  

Email: corpsec@listrindo.com    

Website: www.listrindo.com  

 

 


