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Morningstar Sustainalytics ESG Risk Rating menempatkan Chandra Asri 

dalam 1 persentil teratas di Subindustri Kimia Komoditas Global 

 
Jakarta, 24 Oktober 2022 - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), perusahaan petrokimia 

terintegrasi terbesar di Indonesia, dengan bangga mengumumkan bahwa di Oktober 2022 perusahaan 

menerima skor Peringkat Risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) secara keseluruhan sebesar 17,7 dari 

Sustainalytics. Peringkat ini menggolongkan Perusahaan memiliki “Risiko Rendah” terhadap dampak finansial 

yang material dari faktor ESG, yang mana sekaligus menjadikan Chandra Asri masuk dalam 1 persentil teratas di 

sub-Industri Kimia Komoditas Global yang dinilai oleh Sustainalytics. 

Sustainalytics, sebuah perusahaan Morningstar, adalah firma independen dan terkemuka dalam bidang riset, 

pemeringkatan, dan data ESG yang mendukung investor di seluruh dunia dalam pengembangan dan penerapan 

strategi investasi yang bertanggung jawab. Peringkat Risiko ESG Sustainalytics mengukur eksposur perusahaan 

terhadap risiko ESG material pada industri spesifik dan seberapa baik perusahaan mengelola risiko tersebut. 

Cara pengukuran risiko ESG multidimensi ini menggabungkan konsep manajemen dan eksposur untuk 

menghasilkan penilaian risiko ESG, yaitu, skor risiko ESG total yang tidak terkelola atau Peringkat Risiko ESG, 

yang dapat dibandingkan di semua industri. 

Presiden Direktur Chandra Asri, Erwin Ciputra mengatakan, “Chandra Asri senang telah mencapai Peringkat 

Risiko ESG persentil terendah di antara peer kami. Kami meninjau setiap risiko dan peluang ESG yang penting 

bagi bisnis dan pemangku kepentingan, menyesuaikan operasi dan pengambilan keputusan kami dengan 

mempertimbangkan semua pemangku kepentingan. Mendapatkan peringkat teratas ini adalah bukti kerja keras 

tim kami, yang telah fokus dan berdedikasi untuk menjalin ESG ke dalam strategi kami sehari-hari, jangka 

menengah, dan jangka panjang. Ini jelas menunjukkan bahwa Chandra Asri berada di jalur yang benar dalam 

perjalanan perbaikan berkelanjutan kami untuk keunggulan operasional kelas dunia.” 

Peringkat Sustainalytics merupakan salah satu pencapaian dalam memajukan ambisi Chandra Asri untuk 

meningkatkan dan mengoperasionalkan komitmen ESG perusahaan. Prestasi terbaru lainnya termasuk: 

• Menerbitkan Laporan Keberlanjutan pertama Chandra Asri sebelum dipersyaratkan oleh OJK 

• Menetapkan Kerangka ESG dan Keberlanjutan Chandra Asri 

• Melakukan pembiayaan sustainability-linked trade pertama di Indonesia 

• Melaksanakan green loan untuk mendukung investasi pengurangan karbon 

• Melakukan audit ISO dan memperoleh sertifikasi dengan standar internasional dan domestik 
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Sekilas Chandra Asri  
Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang 
memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak 30 tahun dan mempekerjakan lebih dari 2.000 staf 
yang berdedikasi, perusahaan ini menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas pendukung yang berlokasi 
strategis di pusat petrokimia negara, Cilegon dan Serang. Sebagai Mitra Pertumbuhan, Chandra Asri 
berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, memperluas rantai nilai petrokimia domestik, 
dan melayani kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis dan terus berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi: www.chandra-asri.com.   
 
Sekilas Sustainalytics 
Sustainalytics adalah pemimpin global dalam penelitian, pemeringkatan, dan data ESG, yang melayani investor 
dan perusahaan institusional terkemuka di dunia. Sustainalytics bekerja dengan ratusan manajer aset dan dana 
pensiun terkemuka di dunia yang menggabungkan informasi dan penilaian ESG dan tata kelola perusahaan ke 
dalam proses investasi mereka. Untuk informasi lebih lanjut mengenai peringkat ESG Sustainalytics, silakan 
kunjungi https://www.sustainalytics.com/esg-ratings. 
 
Hak Cipta © 2022 Sustainalytics. Seluruh hak cipta. Publikasi ini berisi informasi yang dikembangkan oleh 
Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Informasi dan data tersebut adalah milik Sustainalytics dan/atau 
pemasok pihak ketiganya (Data Pihak Ketiga) dan disediakan hanya untuk tujuan informasi. Mereka tidak 
merupakan pengesahan produk atau proyek apa pun, atau saran investasi dan tidak dijamin lengkap, tepat 
waktu, akurat atau cocok untuk tujuan tertentu. Penggunaannya tunduk pada ketentuan yang tersedia di 
https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 
 
Chandra Asri 
Suryandi        Chrysanthi Tarigan 
Director of HR & Corporate Affairs    Head of Corporate Communications 
Telp : 021-530 5790      Telp : 021-530 7950 
Email : suryandi@capcx.com     Email : corporate.comm@capcx.com 
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