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Terang Membawa Kebaikan kepada Desa Sodana 
  
 
Jakarta, 14 Oktober 2022 – Pada tanggal 14-19 Agustus 2022 lalu, PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX: POWR) 

(“Perseroan”) dengan semangat “Terang 
Membawa Kebaikan” bersama dengan 
Solar Chapter Madison, melakukan 
pembangunan infrastruktur air untuk 
warga di Desa Sodana. 
 
Solar Chapter Madison sendiri adalah 
sebuah organisasi non-profit yang 
didirikan pada tahun 2017 dan bertujuan 
untuk mewadahi generasi muda bangsa 
Indonesia untuk berkontribusi pada 
masyarakat Indonesia yang 
berkekurangan secara berkelanjutan. 
 
Desa Sodana terletak di Kabupaten 

Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa ini terdiri dari sekitar 600 penduduk, yang sebagian besar 
bermata pencaharian sebagai petani, dimana ketersediaan air merupakan faktor utama bagi kehidupan 
penduduk desa. Desa ini merupakan satu dari banyak desa di NTT yang mengalami kesulitan air bersih 
karena iklim dan juga kekurangan infrastruktur pendukung.  Letak desa tersebut tergolong sebagai desa 
terpencil yang terisolasi dari sebagian besar pusat keramaian maupun titik perhubungan transportasi, 
dengan jarak desa ke ibukota Kabupaten Sumba Barat, Kota Waikabubak sekitar 20 km dengan jarak 
tempuh sekitar 1 jam. 
 
Karena kondisi geografis daerah NTT yang kering, 
dengan rataan curah hujan tahunan cukup rendah 
hingga menengah hanya 800-1900 mm per tahun 
dengan hari hujan sekitar 70-150 hari hujan per tahun, 
menyebabkan masalah utama penduduk desa adalah 
menemukan sumber air bersih. Setiap hari, penduduk 
Desa Sodana harus berjalan kaki sekitar 5 km ke 
sumber air bersih terdekat karena kurangnya 
infrastruktur. Pengambilan air untuk memenuhi 
kebutuhan air setiap keluarga juga tidak cukup dengan 
satu kali perjalanan, sehingga seluruh ibu dan anak 
penduduk desa tersebut, perlu menempuh beberapa kali perjalanan yang menghabiskan waktu 2-3 jam 
per hari untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan air keluarga. Belum lagi, aktivitas belajar dan bermain 
anak-anak menjadi berkurang akibat keharusan ini. Karena beberapa alasan itulah, Desa Sodana dipilih 
oleh kemitraan ini untuk didukung infrastrukturnya. 
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Infrastruktur air dibangun dengan sistem rancangan pompa air yang berkemampuan memompa 5 m3 air 
setiap jamnya dengan menggunakan tenaga energi 
terbarukan berupa 24 Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) berkapasitas 330 Wp. Dengan adanya infrastruktur 
ini, penduduk Desa Sodana mendapat kemudahan akses air 
bersih dari ketiga keran umum yang disediakan dengan 
jaraknya paling jauh 3 menit dari rumah penduduk dan 
mencukupi kebutuhan air bagi seluruh penduduk desa 
tersebut. Ini diharapkan akan merubah pola hidup 
penduduk desa menjadi lebih baik, karena lebih banyaknya 
waktu untuk melakukan kegiatan positif dan berkualitas. 
 
Dengan program ini, kami percaya akan berdampak positif kepada masalah lainnya seperti pendidikan 
anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekurangan gizi, dan kemiskinan yang membantu tercapainya 
tujuan daripada Sustainable Development Goals (SDG) 2 (Tanpa Kelaparan), 3 (Kesehatan yang Baik dan 
Kesejahteraan), 6 (Air Bersih dan Sanitasi), dan 8 (Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak) yang 
juga merupakan fokus SDG Perseroan. 
 

Perseroan bersama Solar Chapter Madison akan terus 
melakukan pengawasan atas fasilitas tersebut dan 
memastikan fasilitas mendapatkan perawatan berkala 
dari biaya bulanan yang dikumpulkan dari setiap 
keluarga Desa Sodana. Harapannya dengan 
pengaturan demikian juga akan menanamkan rasa 
memiliki dan rasa tanggung jawab pada penduduk 
desa atas fasilitas ini. Ini akan menjadi langkah awal 
Desa Sodana untuk menjadi desa yang mandiri dan 
perlahan dapat menyelesaikan tantangan daripada 
desa di 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 9,0 MWp PLTS energi 
terbarukan per September 2022, membuat Perseroan sebagai salah satu perusahaan listrik berkapasitas 
terbesar di Indonesia.  
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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, 
“Indonesia Best CSR Award 2022 with Outstanding Program in Social and Community Development” untuk 
sektor energi dan pertambangan dari Warta Ekonomi, "Bangkit pada Tahun Perubahan" dari Bisnis 
Indonesia, serta “TOP GRC Award 2022 The Committed GRC Leader 2022” dan “TOP GRC Award 2022 #4 
Stars” dari Top Business, GRC, IRMAPA, ICoPI, PaGI. 
  
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
Corporate Secretary 
PT Cikarang Listrindo Tbk  
Email: corpsec@listrindo.com   
Website: www.listrindo.com 


