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Kebijakan Keberlanjutan ini harus menjabarkan prinsip-prinsip dan arah strategi

kinerja berkelanjutan Perusahaan. PT Cikarang Listrindo Tbk berkomitmen untuk

masa depan energi yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya. Kami mendorong

pembangunan berkelanjutan untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui aspek

Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Melalui kebijakan ini, kami memastikan

komitmen kami untuk mendukung masyarakat, memberikan energi yang terjangkau

dan bersih kepada pelanggan kami, untuk mendukung masyarakat, dan

menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan kami.

PT Cikarang Listrindo Tbk berkomitmen untuk beroperasi secara bertanggung jawab

dan berkontribusi untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami percaya pada

keberhasilan perusahaan dengan mengadopsi proses bisnis yang berkelanjutan dan

mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam semua keputusan bisnis

kami.

Tujuan

Kebijakan Lingkungan ini relevan untuk seluruh karyawan Cikarang Listrindo, Direksi

dan Dewan Komisaris, serta pihak ketiga termasuk outsources, pemasok, dan

subkontraktor yang bekerja di Cikarang Listrindo. Kami mendorong semua mitra

dan pemasok kami untuk mengadopsi dan beroperasi pada tingkat yang sama dari

komitmen transparan dan praktik manajemen berkelanjutan yang dikomunikasikan

dalam kebijakan keberlanjutan kami.

Lingkup

Kami secara ketat mematuhi semua hukum, peraturan, dan undang-undang yang

berlaku. Kebijakan untuk terus maju akan mendukung tujuan keberlanjutan internal

kami dan komitmen kami terhadap United Nations Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDG).



Prinsip Komitmen
Keberlanjutan Kami 
(L)
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1. National Determined Contribution / Kontribusi Nasional Indonesia

Untuk memenuhi tujuan dan lingkup yang

ditetapkan di atas, kami berkomitmen

untuk:

Lingkungan

Berkontribusi terhadap pencegahan perubahan iklim, dan mendukung 
proses dekarbonisasi masyarakat Indonesia dengan terus meningkatkan 
kinerja lingkungan kami dan mentransformasi solusi energi teknologi 
bebas CO2

Menghitung dan melaporkan gas rumah kaca menurut standar ISO

14064-1

Mengurangi emisi dan limbah dari operasi kami

Melindungi lingkungan, melestarikan sumber daya dan melestarikan

keanekaragaman hayati

Secara proaktif mengadopsi standar yang lebih tinggi atas indikator

kinerja lingkungan untuk para pemangku kepentingan kami

Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk berupaya

mengurangi emisi dalam rantai nilai Perseroan

Mematuhi semua undang-undang lingkungan yang berlaku dan

komitmen keberlanjutan di Indonesia

Melestarikan sumber daya alam dan air, dan meningkatkan prinsip 3R

untuk Reduce, Reuse, and Recycle untuk meminimalkan dampak operasi

kami

Berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan tentang

permasalahan lingkungan

Secara berkelanjutan menerapkan sistem manajemen lingkungan

internasional ISO 14001

Melalui roadmap karbon kami untuk mengurangi emisi karbon sebesar

20% dari tahun 2019 sebagai baseline pada tahun 2030 sesuai dengan

komitmen NDC1 – Sektor Energi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia
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Sosial

Kesehatan dan keselamatan karyawan, pelanggan, dan

masyarakat sekitar. Kami mempromosikan angka kecelakaan

kerja nihil (Zero Accident) pada keseluruhan lokasi dan fasilitas

operasi fasilitas kami

Memastikan kepatuhan kebijakan keberagaman, kesetaraan

gender dan non-diskriminasi di Perusahaan

Melatih dan mendidik karyawan kami untuk mengembangkan

keterampilan dan kemampuan mereka

Memberikan dukungan kepada masyarakat setempat, dan

meningkatkan taraf hidup mereka melalui program tanggung

jawab sosial perusahaan kami

Mempromosikan hak asasi manusia dalam keseluruhan rantai

nilai kami

Secara berkelanjutan menerapkan sistem manajemen

kesehatan dan keselamatan kerja internasional ISO 45001, dan

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3

Prinsip Komitmen
Keberlanjutan Kami 
(S)

Untuk memenuhi tujuan dan lingkup yang

ditetapkan di atas, kami berkomitmen

untuk:
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Tata Kelola

Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,

independensi, dan keadilan dalam praktik tata kelola kami

Etika perusahaan yang kuat dengan mengadopsi kode etik

dan perilaku dalam sistem manajemen tata kelola kami

Melaporkan kegiatan bisnis kami secara transparan dalam

laporan tahunan dan keberlanjutan yang diterbitkan setiap

tahun

Mengidentifikasi, mengevaluasi, memitigasi dan memantau

risiko Lingkungan Sosial Tata Kelola dan Iklim

Memantau perkembangan peraturan untuk memastikan

kepatuhan terhadap persyaratan perundang-undangan yang

berlaku

Prinsip Komitmen
Keberlanjutan Kami 
(T)

Untuk memenuhi tujuan dan lingkup yang

ditetapkan di atas, kami berkomitmen

untuk:
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Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk

mengevaluasi relevansi secara berkelanjutan dan untuk memantau kepatuhan. 

Kebijakan tersebut disetujui oleh Direksi.


