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Sorotan Capaian Keberlanjutan 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 Keberlanjutan 2021 dengan tema “Paving a Sustainable
Future” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Tahunan 2021 dengan tema “Building a Resilient
Recovery”. Tema Laporan Keberlanjutan 2021 menggambarkan
langkah strategis Perseroan dalam melancarkan keberlanjutan di
masa depan. Hal ini dilakukan melalui penyusunan Sustainability
Roadmap 2030 yang menjadi pedoman bagi Perseroan dalam
mencapai target pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola
(ESG), serta menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi
para pemangku kepentingan.
Di tengah masa pandemi yang penuh tantangan, Cikarang
Listrindo berusaha untuk secara konsisten memberikan kontribusi
positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, serta
lingkungan melalui mengembangkan teknologi energi terbarukan
dan berbagai inisiatif keberlanjutan. Salah satu sorotan penting
dalam usaha keberlanjutan Perseroan adalah melakukan implementasi atas rekomendasi Task Force on
Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) yang merupakan bentuk komitmen dan kontribusi nyata
dalam pencegahan perubahan iklim. Saat ini, Cikarang Listrindo merupakan salah satu dari sedikit
perusahaan terbuka di Indonesia yang melakukan adopsi awal pelaporan TCFD yang digabungkan dalam
Laporan Keberlanjutan tahun 2021.
TCFD dibentuk oleh Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) pada bulan Desember 2015. Saat ini, pelaporan
Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan menggunakan kerangka TCFD kini menjadi wajib di negaranegara G7, seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.
Salah satu langkah penting lainnya di tahun 2021, Perseroan berhasil menetapkan target pengurangan
emisi GRK sebanyak 20% pada tahun 2030, selaras dengan komitmen kontribusi nasional dalam
pengurangan emisi sektor energi (Nationally Determined Contribution/NDC) sebesar 19%. Upaya yang
kami lakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan peningkatan penggunaan teknologi
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebagai opsi sumber pembangkit listrik bagi pelanggan, serta
menggunakan bahan bakar biomassa untuk menggantikan penggunaan sebagian batubara pada PLTU
Babelan.
Dengan berbagai upaya dan inisiatif yang dilakukan, Perseroan mencatatkan total ekuivalen emisi CO 2
atas pengoperasian unit pembangkit di 3 (tiga) lokasi pembangkit, kantor pusat dan kantor layanan selama
tahun 2021 menghasilkan intensitas emisi sebesar 0,68 GHGe/MWh. Intensitas tersebut lebih rendah
dibandingkan dengan intensitas tahun 2019 sebesar 0,71 GHGe/MWh. Penurunan intensitas emisi ini
merupakan upaya pengurangan emisi GRK oleh Perseroan. Atas perhitungan ini telah diverifikasi oleh
pihak ketiga, yaitu Transpacific Certifications Limited sesuai dengan persyaratan ISO 14064-1:2018. Atas
komitmen dan inisiatif keberlanjutan yang telah terlaksana selama tahun 2021, pada tanggal 22 April 2022
Perseroan dengan berbangga berhasil meraih gelar Green Elite untuk penurunan emisi dan Platinum Plus
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untuk transparansi perhitungan emisi dari Yayasan Bumi Global Karbon dan Majalah Investor. Keduanya
merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan dalam acara penghargaan.
Perseroan telah menunjuk pihak ketiga independen, PT Moores Rowland Indonesia untuk melakukan
proses assurance dengan standar ISAE3000 atas Laporan Keberlanjutan 2021, dengan tujuan melakukan
verifikasi isi laporan, terutama pada topik-topik material. Dengan semangat “Terang yang Membawa
Kebaikan”, Perseroan berkomitmen penuh untuk memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku
kepentingan, baik kepada masyarakat di sekitar lokasi operasi Perseroan maupun di luar area, dengan
menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip dan rumusan Sustainable Development Goals
(SDG). Saat ini, Perseroan berkontribusi pada 16 dari 17 SDGs.
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:
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