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Sorotan Capaian Tahunan PT Cikarang Listrindo Tbk Selama Tahun 2021 
  
Jakarta, 9 Mei 2021 – Pada tanggal 30 April 2022, PT Cikarang 
Listrindo Tbk (IDX: POWR) (“Perseroan”) telah menerbitkan Laporan 
Tahunan 2021 yang bertemakan “Building a Resilient Recovery”. 
Tema Laporan Tahunan 2021 tersebut menggambarkan 2021 
dimana Perseroan membangun ketahanan usaha sambil bangkit 
bersama keadaan ekonomi Indonesia dari efek pandemi COVID-19 
yang masih berlanjut. Perseroan membangun ketahanan usaha 
melalui berbagai penerapan kebijakan yang tepat dan gagasan besar 
atas usaha keberlanjutan Perseroan dalam mengembangkan 
teknologi energi terbarukan dan berbagai inisiatif keberlanjutan. 
Perseroan berharap dengan kebangkitan ini menjadikan sebuah 
“new normal” untuk organisasi Perseroan yang lebih tahan uji dan 
berkelanjutan. 
 
Melalui berbagai penerapan kebjiakan dalam meningkatkan 
ketahanan usaha yang dilakukan selama tahun 2021, Perseroan 
mendapat apresiasi dari lembaga pemeringkat internasional, 

Moody’s, melalui peningkatan peringkat surat utang Perseroan menjadi Ba1 (outlook: stabil). Peringkat 
ini membawa Perseroan berada persis satu peringkat menuju Investment Grade (Peringkat Investasi). 
Perseroan juga pada tahun 2021 untuk pertama kalinya tergabung dalam Green Index, yaitu indeks SRI-
KEHATI, Kompas100, dan Pefindo25. 
 
Sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan porsi energi terbarukan, sejak tahun 2018, 
Perseroan telah mengembangkan opsi penggunaan sumber listrik dengan energi terbarukan melalui 
pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Sampai dengan akhir April 2022, PLTS Atap 
milik Perseroan yang sudah berjalan aktif mencapai 5,5 MWp dari 2,8 MWp pada Desember 2021. Selain 
itu, sebesar 6,5 MWp sedang dalam proses instalasi. Dengan target penambahan 10 MWp per tahun, 
Perseroan menargetkan kapasitas PLTS Atap mencapai 21,3 MWp pada akhir tahun 2022. 
 
Selanjutnya, pada tahun 2021, Perseroan melakukan pemasangan sistem biomass handling di PLTU 
Babelan, yang memungkinkan penggunaan biomassa sampai dengan 20% dari kapasitas boiler. Perseroan 
dapat memanfatkan bahan bakar nabati, seperti cangkang sawit dan serpihan kayu dalam pembangkitan 
listrik. 
 
Dalam aspek Good Corporate Governance (GCG) yang diungkapkan pada Laporan Tahunan, Perseroan 
meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan standar ASEAN Corporate Governance 
Score (ACGS). Pada tahun 2021, Perseroan memperoleh skor 81,8, meningkat jauh dibandingkan penilaian 
pertama Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan hasil skor 66,3. Prestasi ini menunjukkan keinginan 
kuat seluruh insan Perseroan untuk terus berbenah dan meningkatkan praktik-praktik GCG terbaik (best 
practice). 
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Dalam Laporan Tahunannya, Perseroan juga mengungkapkan program pengembangan sosial masyarakat 
yang dilakukan selama tahun 2021. Perseroan mewujudkan tanggung jawabnya terhadap pengembangan 
sosial kemasyarakatan melalui berbagai inisiatif dibidang sosial, pendidikan, dan kesehatan dengan 
mengeluarkan dana sebesar AS$1.674.251 pada tahun 2021. Kontribusi positif Perseroan diwujudkan 
melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial (CSR), beberapa diantaranya dukungan kepada 
pemerintah dalam menangani pandemi dan menekan penyebaran COVID-19, bekerja sama dengan 
Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) menjalankan program Bina Desa dan pemberian beasiswa kepada 55 
mahasiswa/i di seluruh Indonesia, bermitra dengan Yayasan Al Fajar Berseri dan Yayasan Kumala 
mengadakan pelatihan bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), dan lainnya.  
 
Selaras dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Perseroan akan terus meningkatkan kinerja 
keberlanjutan dan membangun ketahanan usaha dengan tetap terus memberikan kontribusi positif 
kepada seluruh pemangku kepentingan.  
 
 
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 1.144 MW ditambah 5,5 MWp PLTS energi 
terbarukan per April 2022, 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, apreasiasi rating “Management 
BBB” dalam ESG Awards 2021 oleh Berita Satu Media Holding di bulan Oktober 2021, predikat Gold Rank 
atas Laporan Keberlanjutan 2020 Pengakuan dan penghargaan komitmen perusahaan dalam pelaporan 
keberlanjutan dalam tahun pertama partisipasi oleh Asia Sustainability Reporting Rating 2021, 
penghargaan Top GCG pada sektor energi oleh The Iconomics, dan Indonesia Most Acclaimed CEO Award 
2021 oleh Warta Ekonomi. Penghargaan terakhir pada penghujung tahun 2021 yang diterima PT Cikarang 
Listrindo Tbk adalah PROPER biru untuk PLTGU Jababeka dan PLTU Babelan. 
  
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
Corporate Secretary 
PT Cikarang Listrindo Tbk  
Email: corpsec@listrindo.com   
Website: www.listrindo.com 


