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Cikarang Listrindo (IDX: POWR) Masuk Indeks SRI-KEHATI 

 

Jakarta, 5 Juli 2021 – PT Cikarang Listrindo Tbk untuk pertama kalinya terpilih menjadi salah satu 

perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan Indeks SRI-KEHATI, periode Juli - November 2021. Indeks 

SRI-KEHATI memilih 25 saham perusahaan tercatat yang memiliki kinerja terbaik dalam upaya Sustainable 

and Responsible Investment (SRI). Terpilihnya Perseroan, setelah melalui seleksi yang ketat oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), menjadi bukti nyata komitmen 

Perseroan dalam upaya pengelolaan bisnis yang berkelanjutan dan peduli pada lingkungan hidup, sosial, 

dan tata kelola perusahaan yang baik. 

 

Pencapaian ini menjadi motivasi bagi Perseroan untuk senantiasa meningkatkan kualitas penerapan 

manajemen berkelanjutan berstandar internasional. Pada bulan Juni 2021, Perseroan juga telah 

menerbitkan Laporan Keberlanjutan 2020 yang merupakan Laporan Keberlanjutan ke-2 yang diterbitkan 

terpisah dengan Laporan Tahunan Perseroan sejak tahun 2019. Melalui Laporan ini, Perseroan 

menyampaikan secara transparan kinerja dan aktivitas operasional Perseroan, beserta dampaknya terhadap 

aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial selama tahun 2020. Pelaporan tentang ketiga aspek kinerja 

tersebut sekaligus merupakan upaya kami dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG). Laporan dibuat dengan mengacu Standar 

Internasional GRI yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board dan telah memperoleh 

Assurance Statement dari PT Moores Rowland Indonesia sebagai penilai independen eksternal, dengan 

menggunakan standar ISAE3000.  

 

Perseroan juga terus menjaga komitmen untuk melakukan berbagai inovasi berkesinambungan guna 

mendukung pembangunan Indonesia berkelanjutan. Pada tahun 2020, Perseroan membentuk Tim 

Keberlanjutan Lingkungan yang bertujuan membuat rencana dan inisiatif Perseroan dalam aspek 

lingkungan seperti pemasangan PLTS Atap, Co-firing Biomassa dan peningkatan target pengelolaan 

lingkungan dari PROPER Biru menjadi PROPER Hijau. Awal tahun 2021 ini, Perseroan juga telah membentuk 

Tim Corporate Social Responsibility yang akan memfokuskan perumusan program dan rencana kegiatan 

CSR yang berbasiskan komunitas. Dalam masa pandemi ini, Perseroan secara langsung maupun bersama 

Pemerintah ikut membantu rumah sakit, klinik dan masyarakat untuk dapat meringankan dampak pandemi 

secara bersama-sama.  

 
Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kehati yang telah memilih Perseroan untuk masuk 
daftar perusahaan Indeks SRI-KEHATI dan telah mempercayai komitmen Perseroan terhadap pengelolaan 
manajemen berkelanjutan yang telah dilakukan. Perseroan juga mengapresiasi kinerja Yayasan Kehati 
yang terus menerus melakukan kontribusi positif terhadap perbaikan pelestarian lingkungan dan 
pembangunan Indonesia berkelanjutan. Perseroan juga mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, 
insan perseroan, masyarakat dan stakeholder lainnya atas dukungan dan kerjasamanya yang 
memungkinkan tercapainya pencapaian ini. 
 

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 Perseroan terkini sebesar 1.144MW yang membuat Perseroan juga sebagai salah satu perusahaan 

listrik berkapasitas terbesar di Indonesia. Adapun dari lini energi terbarukan, sampai dengan Juni 2021, PLTS 

atap Perseroan telah berhasil mencatatkan kapasitas terpasang sebesar 1.061 kWp. 

 

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 2020 seperti Piagam Penghargaan CSR 2020 oleh Pemerintah 

Kabupaten Bekasi, Most Admired CEO 2020 yang dinobatkan kepada Direktur Utama Perseroan oleh Warta 

Ekonomi, “Resilience in Pandemic” pada Bisnis Indonesia Award (BIA) 2020, Piagam Penghargaan CSR Jabar 

Caang dari Gubernur Jawa Barat, “Best CSR for Indonesia CSRxPKBL Award 2020” dari Warta Ekonomi dan 

“Penghargaan atas Laporan dan Komitmen dalam Penerapan Manajemen Energi di Tahun 2019 dari 

Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  

Corporate Secretary 

PT Cikarang Listrindo Tbk  

Email: corpsec@listrindo.com  

Website: www.listrindo.com 
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