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Chandra Asri Petrochemical Gandeng Total Solar untuk Hasilkan Energi Terbarukan,  

Mengukuhkan Komitmennya pada Keberlanjutan 
 

Jakarta, 18 Januari 2019 - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di 
Indonesia, bermitra dengan Total Solar untuk menginstalasi panel surya yang akan menyediakan energi bagi laboratorium, 
gudang, dan gedung perkantoran CAP di Cilegon, Indonesia. 
 
Total Solar hadir di 130 negara di dunia dan merupakan penyedia energi ramah lingkungan rendah karbon yang terdepan. 
Total Solar merupakan salah satu dari perusahaan terkemuka di industri energi ramah lingkungan sejak 2011, dan telah 
membangun serta mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya di seluruh dunia mulai dari California di Amerika 
sampai Uni Emirat Arab. Gavin Adda, CEO Total Solar Asia Tenggara menjelaskan, “Chandra Asri, sebagai perusahaan 
petrokimia terbesar yang tercatat di Indonesia, memimpin dalam menunjukkan bagaimana perusahaan dapat mengambil 
manfaat dari energi terbarukan untuk menurunkan biaya listrik dan mengurangi emisi karbon. Ini menunjukkan komitmen 
mereka terhadap keberlanjutan dan kepercayaan diri mereka bekerja dengan para pemimpin surya global. Total 
berkomitmen untuk mengembangkan kemitraan energi jangka panjang dengan Chandra Asri.” 
 
Investasi panel surya ini adalah bagian dari komitmen CAP dalam menerapkan prinsip-prinsip green manufacturing yang 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mengurangi emisi karbon dan menghasilkan zero-waste di 
seluruh rantai nilainya. “Instalasi panel surya ini akan membantu kami mengurangi hingga 644 ton CO2 per tahun. Kami 
percaya bahwa izin beroperasi bergantung pada komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan 
di semua operasi bisnis mereka. Kemitraan kami dengan Total Solar akan membantu kami mewujudkan hal itu,” kata Erwin 
Ciputra, Presiden Direktur CAP. 
 
CAP juga telah dievaluasi oleh pihak ketiga yang independen sebagai panutan untuk ISO 26000 karena telah berhasil 
mengimplementasikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dengan cara yang diterima dan diakui secara global di bidang-
bidang yang penting, seperti menerapkan prinsip operasi yang adil, pencegahan polusi, keterlibatan dan pengembangan 
masyarakat, dan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. 
 
Sekilas CAP 
CAP, anak perusahaan PT Barito Pacific Tbk sebagai pemegang saham mayoritas, merupakan perusahaan petrokimia 
Indonesia terbesar yang terintegrasi yang memproduksi olefins dan polyolefins. CAP menggabungkan teknologi terkini 
dan fasilitas penunjang di Cilegon dan Serang, Provisi Banten. CAP merupakan satu-satunya produsen yang 
mengoperasikan naphtha cracker, dan juga produsen domestik tunggal ethylene, styrene monomer dan butadiene. Selain 
itu, CAP merupakan produsen polypropylene terbesar di Indonesia. CAP menghasilkan bahan baku plastik dan kimia yang 
digunakan untuk produk kemasan, pipa, otomotif, elektronik, dll. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi 
www.chandra-asri.com. 
 
  

http://www.chandra-asri.com/


 
 

 

 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
 
Suryandi 
Direktur 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 
Telp :  (62-21) 530 7950 
Fax         :  (62-21) 530 8930 
Email :  suryandi@capcx.com | corporate.comm@capcx.com 
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