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POWR Kembali Mencatat Kenaikan Penjualan Listrik pada Kuartal Ketiga 2021  

 

Jakarta, 1 November 2021 – PT Cikarang Listrindo Tbk 

(IDX:POWR) kembali mencatatkan performa positif pada 

kuartal ketiga 2021 seiring dengan pemulihan konsumsi 

listrik pelanggan industri. Meskipun pertumbuhan 

konsumsi listrik pada Juli 2021 sempat terimbas akibat 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) darurat oleh Pemerintah, pada bulan September 

2021 konsumsi listrik pelanggan kawasan industri sudah 

mencapai rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19. Jika 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 

2020, permintaan listrik dari pelanggan industri telah 

mengalami kenaikan sebesar 17,9%. Penjualan bersih 

Perseroan meningkat menjadi AS$383,7 juta pada kuartal ketiga 2021 ini dibandingkan AS$341,8 juta pada 

periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja keuangan kuartal ketiga Perseroan yang stabil juga 

ditunjukkan dari angka EBITDA marjin yang dapat dipertahankan pada angka 41% serta capaian laba 

periode berjalan sebesar AS$66,1 juta atau meningkat sebesar 36% dari AS$48,6 juta pada periode yang 

sama tahun sebelumnya.  

 

Dari segi operasional, Perseroan berhasil mempertahankan kinerja operasional yang handal dengan faktor 

ketersediaan sebesar 98% dan susut daya dalam jaringan distribusi dan transmisi yang sangat rendah 

sebesar 0,7%. Daya tersambung pelanggan industri pada kuartal ketiga tahun 2021 meningkat 25 MVA 

dibandingkan akhir tahun 2020, mencatat daya tersambung tertinggi sebesar 1.165 MVA selama 27 tahun 

terakhir, dengan total 2.514 pelanggan industri. Peningkatan ini menjadi salah satu wujud kepercayaan dan 

optimisme yang tinggi dari pelaku industri terhadap prospek perekonomian di tahun 2021 dan ke 

depannya. Salah satu sektor industri yang berkembang adalah industri data center, dimana Perseroan telah 

mendukung pemain industry data center besar di Indonesia seperti PT DCI Indonesia Tbk, NTT Docomo, 

Princeton Digital Group dan PT Graha Teknologi Nusantara. Perseroan yakin secara jangka panjang industri 

yang baru mulai pada tahun 2019, ini akan terus berkembang dan bertumbuh terus 

di masa depan.  

 

Pada 27 Oktober 2021, performa Environmental, Social, Governance (ESG) Perseroan 

diapresiasi oleh Berita Satu Media Holding dalam acara Bumee Summit ESG Awards 

2021 sebagai perusahaan yang mendapat apreasiasi Rating “Management BBB”. 

Selain itu, Perseroan juga termasuk dalam salah satu dari 25 Perusahaan yang 

tercatat dalam Index Harga Saham SRI-KEHATI untuk periode Juli – November 2021. 

Hal ini menunjukkan apresiasi pihak ketiga terhadap transparansi ESG yang baik 

oleh Perseroan. 

 

Perkembangan inisiatif energi terbarukan juga dilakukan oleh Perseroan melalui pengembangan PLTS Atap 

sejak tahun lalu, per September 2021 Perseroan telah berhasil memasang 2,2 MWp PLTS Atap. Masih 

terdapat 5,3 MWp yang dalam tahap pemasangan dan sebesar 2,1 MWp masih dalam proses administrasi. 

Dengan tren ini tentunya menunjukkan optimisme Perseroan untuk dapat mencapai target penambahan 

PLTS Atap pada tahun 2021 dengan total kapasitas sebesar 10MWp. 
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Selain inisiatif tersebut, Perseroan akan meningkatkan 

penggunaan  bahan bakar biomassa pada boiler CFB Perseroan 

sampai dengan sekitar 20% pada PLTU Babelan pada tahun 

2030 secara bertahap. Untuk mencapai inisiatif tersebut, 

Perseroan telah melakukan instalasi peralatan handling 

biomassa pada Q2 2021 dan telah berhasil melakukan proses 

commissioning pada Q3 2021. Biofuel dalam bentuk cangkang 

sawit dan serpihan kayu akan digunakan pada tahap awal ini. 

Pilihan bahan bakar nabati lainnya akan dipertimbangkan sebagai alternatif lain.  

 

Melanjutkan semangat “Lights that Bring Goodness”, Perseroan terus melanjutkan komitmennya kepada 

masyarakat sekitar, salah satunya melalui program penyambungan listrik nasional secara gratis dalam 

rangka meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Program ini merupakan kerjasama dengan Kementerian 

ESDM dan PLN, dimana Perseroan telah melalukan penyambungan listrik sebanyak 8.477 rumah dari target 

total komitmen Perseroan sebesar 18.000 rumah. 

 

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 2,2 MWp PLTS Atap energi terbarukan, 

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. Penghargaan terakhir yang didapat 

oleh PT Cikarang Listrindo Tbk adalah apreasiasi rating “Management BBB” dalam ESG Awards 2021 oleh 

Berita Satu Media Holding di bulan Oktober 2021. 
  

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 

Corporate Secretary 

PT Cikarang Listrindo Tbk 

Email: corpsec@listrindo.com   

Website: www.listrindo.com  


