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Kinerja Keberlanjutan PT Cikarang Listrindo Tbk pada Semester Pertama 2022 
  
Jakarta, 29 Juli 2022 – PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX: POWR) (“Perseroan”) terus menjaga prospek 
bisnisnya yang berkelanjutan dengan menciptakan nilai tambah dan memberikan dampak positif dari 
setiap kegiatan bisnisnya. Pada tanggal 29 Juli 2022, Perseroan menyampaikan performa semester 
pertama 2022, yang kembali membuktikan Perseroan menjadi organisasi yang tahan uji di tengah masa 
pandemi dan fluktuasi global ini.  
 

Dari segi operasional, Perseroan berhasil 
mempertahankan kinerja operasional yang andal dengan 
faktor ketersediaan sebesar 95% dan susut daya dalam 
jaringan distribusi dan transmisi yang sangat rendah di 
bawah 1%. Daya tersambung pelanggan industri pada 
semester pertama tahun 2022 meningkat 8,1 MVA 
dibandingkan akhir tahun 2021, mencatat daya 
tersambung tertinggi sebesar 1.189,6 MVA selama 29 
tahun terakhir, dengan total 2.554 pelanggan industri. 

Peningkatan ini menjadi salah satu wujud kepercayaan dan optimisme yang tinggi dari pelaku industri 
terhadap prospek perekonomian di tahun 2022 dan ke depannya.  
 
Sampai dengan Juni 2022, Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan penjualan bersih sebesar 
AS$268,2 juta meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar AS$257,7 juta. 
Perseroan mencatatkan laba periode berjalan sebesar AS$40,5 juta pada semester pertama 2022 atau 
mengalami sedikit peningkatan dari AS$40,3 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. 
 
Pada Juni 2022, Perseroan juga berhasil menjaga struktur permodalan melalui Rasio Leverage dan Rasio 
Kemampuan Membayar Biaya Tetap atau Fixed-Charge Coverage Ratio (“FCCR”), Rasio Leverage 
Perseroan tercatat sebesar 1,4x sedangkan FCCR Perseroan sebesar 7,2x, angka yang stabil dibandingkan 
akhir tahun 2021 yang sebesar 1,3x dan 7,1x. 
 
Inisiatif keberlanjutan usaha PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX: POWR) (“Perseroan”) terus berlanjut, dimana 
pada akhir Juni 2022, Perseroan berhasil menambah 
kapasitas terpasang PLTS Atap yang sudah berjalan 
aktif mencapai 6,8 MWp dari 3,2 MWp pada 
Desember 2021. Disamping itu sebesar 8,0 MWp 
PLTS Atap sedang dalam proses instalasi. Dengan 
target penambahan 10 MWp per tahun, Perseroan 
menargetkan kapasitas PLTS Atap akan mencapai 
lebih dari 20 MWp pada tahun 2022. Terhitung pada 
Juni 2022, atas PLTS Atap yang sudah berjalan aktif 
berhasil menghasilkan listrik ramah lingkungan 
sebesar 2.744 MWh kepada pelanggan Perseroan.  
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Perseroan juga memiliki inisiatif energi terbarukan dengan memanfaatkan bahan bakar biomassa, seperti 
cangkang sawit dan serpihan kayu dalam pembangkitan listrik. Pada Juni 2022, Perseroan berhasil 
melakukan pembakaran 7,4 kTon biomassa yang telah menghasilkan listrik ramah lingkungan sebesar 
11.341 MWh. Sehingga total listrik ramah lingkungan yang telah dihasikan sebesar 14.085 MWh atau 
setara dengan kontribusi terhadap pengurangan emisi sampai dengan 14 kTon CO2 atau setara dengan 
daya serap lebih dari 142 ribu pohon per tahun. 
 
Dalam membangun pemulihan yang tangguh, Cikarang Listrindo menempatkan pengelolaan lingkungan 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis Perseroan dalam menyediakan tenaga listrik. 
Pengelolaan lingkungan dilakukan dengan memastikan operasional Perseroan tetap bersih, berkelanjutan 
serta dapat terus meningkatkan standar untuk memberikan manfaat positif tidak hanya bagi para 
pemangku kepentingan pada masa kini, tetapi juga untuk masa depan. 
 
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 6,8 MWp PLTS energi 
terbarukan per Juni 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 2022 seperti penghargaan “Transparansi Penurunan Emisi Korporasi 
Sektor Emiten Kategori Green Elite” dan “Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor Emiten 
Kategori Platinum Plus” dari Majalah Investor dan Bumi Global Karbon dalam acara Penghargaan Emisi 
Korporasi 2022, “Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company” dan “Best Disclosure and 
Transparency” dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam acara The 13th IICD 
Corporate Governance Conference and Award, Silver atas kontribusinya dalam percepatan pembangunan 
desa dalam pencapaian SDGs Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program CSR lainnya, 
dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sertifikat Sistem Manajemen 
Pengamanan dengan peringkat Emas dari Kepolisian Republik Indonesia, Gold Champion dalam Program 
Corporate Social Responsibility kategori Perusahaan Publik dari Bisnis Indonesia dan Habitat for Humanity, 
serta “Indonesia Best CSR Award 2022 with Outstanding Program in Social and Community Development” 
untuk sektor energi dan pertambangan dari Warta Ekonomi. 
  
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
Corporate Secretary 
PT Cikarang Listrindo Tbk  
Email: corpsec@listrindo.com   
Website: www.listrindo.com 


