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Jakarta, 2 Maret 2023 – Pemulihan pandemi COVID-19 yang disertai dengan kondisi ekonomi global yang 

penuh tantangan, tidak meredupkan komitmen PT Cikarang Listrindo Tbk (IDX: POWR) (“Perseroan”) dalam 

melanjutkan transformasinya menuju bisnis yang berkelanjutan. Perseroan dalam laporan keuangan 2022 

yang dipublikasikan pada tanggal 28 Februari 2023, berhasil mempertahankan kinerja operasional yang baik 

dengan tetap memberikan energi yang andal, bersih dan terjangkau. 

Pada tahun 2022, Perseroan berhasil 

meningkatkan daya tersambung pelanggan 

industri sebesar 53 MVA menjadi 1.234 MVA dari 

1.181 MVA di tahun 2021. Jumlah pelanggan 

industri tahun 2022 pun bertambah menjadi 2.595 

pelanggan dari sebelumnya 2.527 pelanggan di 

tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan 

optimisme yang tinggi dari pelaku industri atas 

perekonomian Indonesia, salah satunya industri 

data center dengan pertumbuhan kapasitas 

hingga 70% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, tingkat churn rate serta bad debt 

yang rendah, masing-masing 0,2% dan 0,1% membuktikan keberhasilan Perseroan dalam memberikan 

kualitas pelayanan yang optimal dan menjaga kinerja operasional yang andal. 

Seiring dengan peningkatan daya tersambung, Perseroan membukukan penjualan listrik sebesar 4.413 

GWh, meningkat sebesar 4.8% dibanding volume penjualan listrik tahun 2021 sebesar 4.210 GWh. 

Peningkatan ini terutama karena kenaikan konsumsi listrik oleh pelanggan industri sebesar 8.3%. Perseroan 

juga berhasil mempertahankan kinerja keuangan yang baik, tercermin dari marjin laba operasional dan 

marjin EBITDA masing – masing sebesar 24,3% dan 38,1% selama tahun 2022. Selain itu, Perseroan juga 

mempertahankan struktur modal melalui rasio leverage sebesar 1.1x dan rasio kemampuan membayar 

biaya tetap (FCCR) sebesar 7.2x, jauh di atas ketentuan yang disyaratkan oleh Senior Notes Perseroan. 

Kepercayaan atas kinerja operasional dan finansial Perseroan yang berkelanjutan terus diberikan lembaga 

pemeringkat utang internasional Moody’s dan S&P, yang kembali menegaskan peringkat surat utang 

Perseroan pada Ba1 (outlook: stabil) dan BB+ (outlook: stabil) pada tahun 2022.  

Perseroan juga senantiasa memperkuat pondasi keberlanjutan melalui digitalisasi dan pengembangan energi 

terbarukan yang mengedepankan aspek keberlanjutan, sebagaimana tertuang dalam semboyan inisiatif 

Environmental, Social, dan Governance (ESG) Perseroan yaitu “Terang yang Membawa Kebaikan”. 

Dalam pengembangan energi terbarukan, Perseroan telah berhasil memasang 12.5 MWp PLTS Atap dan 

sebesar 8.8 MWp sedang dalam proses instalasi dan penyelesaian kontrak. Ini menjadikan total kapasitas 

PLTS Atap Perseroan mencapai 21,3 MWp, memenuhi target penambahan 10MWp untuk tahun 2022. 

Perseroan juga terus meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan dari bahan bakar nabati seperti 

cangkang sawit pada boiler CFB di PLTU milik Perseroan. Bahan bakar nabati ini akan menggantikan 

sebagian penggunaan batubara dan Perseroan terus menjajaki uji coba atas bahan bakar nabati lainnya 

seperti serpihan kayu dan bahan bakar nabati lainnya. 



Sebagai salah satu wujud inisiatif ESG Perseroan dalam tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap 

pelestarian lingkungan hidup, Pada tahun 2022, Perseroan telah berhasil menyelesaikan penanaman 5.000 

pohon bakau untuk Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong yang berada di Pesisir Pantai Utara, 

Kabupaten Bekasi. Atas berbagai upaya keberlanjutan dan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik, pada 

tahun 2022 Perseroan untuk pertama kalinya berhasil meraih peringkat PROPER Hijau untuk PLTGU 

Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

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 telah beroperasi 

hampir 3 dekade 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 PLTS Atap terpasang 12,5 MWp per 

Desember 2022, menjadikan 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, “The Most Committed GRC Leader 2022” dan “Top GRC Awards 2022 #4 Stars” dari 

Majalah Top Business, GRC Indonesia Association, Indonesia Risk Management Professional Association, 

Institute Compliance Professional Indonesia, dan Indonesian Governance Professional Association (PAGI), 

“Asia Sustainability Reporting Rating Award 2022” dari National Center for Corporate Reporting, “Anugerah 

Kemanusiaan atas berbagai aksi filantropi dalam penanggulangan COVID-19 melalui Yayasan BUMN Untuk 

Indonesia” dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN melalui 

Yayasan BUMN Untuk Indonesia dalam acara Malam Anugerah Kemanusiaan Yayasan BUMN untuk 

Indonesia, dan sebagainya. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:   
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PT Cikarang Listrindo Tbk    

Email: corpsec@listrindo.com     

Website: www.listrindo.com 


