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Highlights

Penanaman 2.000 
mangrove

122 Nelayan dan petani 
bergabung dalam Program 

Dukungan Mata 
Pencaharian 10.476 masyarakat 

berpartisipasi dalam 
pengobatan gratis

Asuransi jiwa 
dan kecelakaan 

untuk 21.000 
nelayan

16.400 pelajar 
menerima 

penghargaan siswa 
berprestasi

751 unit menerima 
pinjaman mikro

992 warga 
bergabung dalam 
pelatihan vokasi

3.400 bayi dan balita 
menerima makanan 

bergizi

Penanaman
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wilayah yang 
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01 Tentang  
Cirebon Power

Visi Kami

Mendukung semangat berkarya anak 
bangsa untuk menciptakan Indonesia 
yang lebih baik di masa depan 
dengan menghadirkan energi andal, 
bersih, dan berkelanjutan.

Kontribusi Sosial Ekonomi dan Aktivitas Program 
Pengembangan Masyarakat Cirebon Power 2019

Misi Kami

Menciptakan sistem pengelolaan 
sumber energi yang andal, bersih, 
dan berkelanjutan. Kami terus 
berinovasi dalam menghasilkan 
energi untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat hingga pelosok desa. 
Kami terus melakukan peningkatan 
kualitas hidup masyarakat. Itulah 
upaya kami dalam membangun 
Indonesia yang lebih baik.

7
Visi Kami

7
Misi Kami

7
Nilai-nilai Kami

8
Tentang Cirebon Power

9
Program Pengembangan
Masyarakat Cirebon Power

10
Strategi Program CSR

11
Dampak Implementasi Program 
untuk Masyarakat Kami

Memberikan Energi Bagi 
Kehidupan Indonesia

Lebih dari sekadar slogan, bagi kami hal tersebut 
adalah prinsip dasar yang memberikan arti bagi 
keberadaan kami. Cirebon Power ingin menjadi 
pelopor solusi energi bersih dengan menggunakan 
teknologi maju untuk melindungi lingkungan dan 
memastikan kehidupan yang lebih baik bagi semua 
melalui energi yang kami hasilkan.

Dapat Dipercaya
• Melakukan hal yang benar
• Beretika
• Profesional
• Bertanggung Jawab
• Saling Menghargai
• Menjadi lebih baik setiap 

hari
• Berusaha menjadi yang 

terbaik

Berpengaruh
• Melakukan sesuatu 

dengan tujuan
• Membawa pengaruh 

yang positif

Terdepan
Menjadi penyedia 
teknologi yang terdepan 
dalam menghadirkan 
energi bersih dan 
mengubah kehidupan 
masyarakat di Indonesia 
melalui  berbagai inovasi.

Ramah
• Tulus
• Terbuka dan mudah 

beradaptasi
• Bersahabat
• Menunjukkan 

kebaikan

Nilai-Nilai Kami
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Tentang Cirebon Power

Berdiri sejak tahun 2007, CEP 
adalah perusahaan konsorsium 
multi-nasional yang terdiri dari 
Marubeni Corporation (Jepang), 
Indika Energy (Indonesia), Korea 
Midland Power (Korea Selatan), dan 
Samtan (Korea Selatan). Konsorsium 
inilah yang berada di balik unit 
pertama pembangkit listrik Cirebon 

Konsorsium multi-nasional 
(Marubeni Corporation, Indika 
Energy, Korea Midland Power, dan 
Samtan) memulai perjalanan baru 
dengan menambahkan JERA Jepang 
untuk mengembangkan proyek 
perluasan 1x1.000 MW. Tak hanya 

lebih besar dan lebih kuat, unit ini 
juga dibangun dengan teknologi 
Ultra-supercritical, dimana kami 
dapat menghasilkan energi 
yang lebih bersih. Unit ekspansi 
ini diperkirakan akan mulai 
beroperasi pada tahun 2021.

Power 1x660 MW di Kanci Kulon, 
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 
Pembangkit Listrik ini telah 
mulai beroperasi pada Juli 2012. 
Pembangkit ini menghasilkan 
daya sebesar 5 TWh per tahun 
yang disalurkan ke sistem 
interkoneksi Jawa-Madura-Bali 
(JAMALI).

Program Pengembangan
Masyarakat Cirebon Power

Sejak tahun 2010, kami mulai melakukan 
pemetaan sosial dengan tujuan untuk 
mendukung pengembangan masyarakat 
terutama di beberapa desa sekitar unit 
kami. Bersama dengan universitas di 
Cirebon dan konsultan eksternal yang 
berpengalaman dan ahli di bidang CSR, 
sejumlah tahapan kami lakukan mulai 
dari pelaksanaan survei dan studi, 
perencanaan dan pelaksanaan program, 
hingga melakukan pendampingan kepada 
masyarakat, dan memberlakukan evaluasi 
dan pemantauan dari program-program 
yang sudah berjalan.

“Kami secara rutin melakukan pemetaan sosial 
untuk mendukung pengembangan masyarakat”

Cirebon Power berkomitmen untuk 
berkembang bersama masyarakat. 
Cirebon Power melaksanakan Tanggung 
Jawab Sosial dengan mengintegrasikan 
3 pilar utama, yaitu Small Community 
Business Development, Livelihood 
Support & Livelihood Restoration 
Program didukung oleh kegiatan lainnya 
yaitu Pusat Pelatihan Vokasi dimana kami 
memberikan pelatihan kepada siswa 
SMA sederajat untuk bergabung di 
industri ketenagalistrikan.

Pengembangan 
Usaha Kecil 
Masyarakat 

Mendukung 
Mata 

Pencaharian

Program 
Restorasi Mata 

Pencaharian

PT Cirebon Electric Power (CEP)

Cirebon Energi Prasarana (CEPR)

Sejak Perusahaan didirikan, 
Cirebon Power dibangun untuk 
menjadi pelopor solusi energi 
yang lebih bersih, menggunakan 
teknologi yang ramah lingkungan 
sehingga dapat meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat.

Cirebon Power memiliki Pembangkit Listrik 
Supercritical dengan kapasitas 1x660 MW di pesisir 
Kota Cirebon. Saat ini, kami tengah mengembangkan 
unit baru, dengan kapasitas 1x1,000 MW dengan 
teknologi yang lebih efisien yaitu Ultra-Supercritical. 
Sebagai bagian dari program pemerintah Indonesia 
Pembangkit Listrik 35,000 MW, unit kedua kami ini 
adalah bukti kontribusi nyata kami untuk Indonesia 
yang lebih baik.

01 — Tentang Cirebon Power



10 11Cirebon Power — Laporan CSR 2019

Strategi Program CSR
Seiring berjalannya waktu, Kota Cirebon mengalami 
perkembangan industri yang pesat. Perkembangan tersebut 
terlihat dari data jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) 
yang saat ini mencapai sekitar 14.200. Cirebon Power melihat 
perkembangan ini sebagai peluang untuk meningkatkan 
kapasitas dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan program CSR, Cirebon 
Power telah mengembangkan  perencanaan strategis jangka 
panjang (periode 2018 - 2022). Perencanaan ini dibuat dan 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta berguna 
sebagai pedoman dalam mencapai tujuan tersebut. Di tahun 
2019, kami bekerjasama dengan universitas lokal untuk 
melakukan pemantauan dan evaluasi  terhadap beberapa 
program pengembangan masyarakat, yaitu Rumah Terasi 
Kanci dan Pusat Pelatihan Vokasi.

Adapun strategi kami untuk mengoptimalkan pengimplementasian program-program CSR antara lain:

Di tahun 2019, kami melakukan pemetaan sosial untuk 
memahami dan memperoleh gambaran utuh kondisi 
sosial masyarakat lokal berupa masalah, potensi, maupun 
kebutuhan terutama yang terkait dengan penghidupan 
berkelanjutan. Kegiatan ini penting dilakukan karena setiap 
masyarakat memiliki kondisi sosial yang berbeda serta 
masalah dan kebutuhan yang berbeda pula. 

Kami melakukan kunjungan dan berdiskusi langsung 
dengan tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok untuk 
mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Tidak 
hanya itu, kami juga melakukan pemantauan dan evaluasi 
program untuk menilai sejauh mana program-program itu 
memberi dampak kepada masyarakat. 

Komitmen Cirebon Power dalam pemberdayaan ekonomi 
diakui oleh publik dengan diperolehnya Penghargaan 
Emas melalui Program Batik Pesisir Kanci pada Indonesia 
Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2019 – 
Corporate Social Responsibility berdasarkan  SNI ISO 
26000:2013 atas kontribusinya dalam pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan No. 1 - Tanpa Kemiskinan.

Environmental & Social 
Impact Assessment (ESIA) 
dilakukan di C1

2007

Cirebon Power melakukan 
Social Mapping di desa-desa 
sekitar unit Cirebon Power

2010

Blueprint program CSR dibuat 
sehingga menghasilkan 3 pilar 
utama, yaitu Pengembangan 
Usaha Kecil Masyarakat, 
Mendukung Mata Pencaharian, 
Program Restorasi Mata 
Pencaharian    

2011

Cirebon Power melakukan 
penilaian Social Impact

2019

Cirebon Power melakukan 
Forum Group Discussion 
(FGD) dan survei ke 
masyarakat dan 
mengidentifikasi efektifitas 
dari program-program 
yang sudah ada

2017

Cirebon Power melakukan 
penilaian untuk mengidentifikasi 
kebutuhan masyarakat

2013

Survei dan Studi
Metode untuk mengungkap 
aspek sosial ekonomi, budaya, 
statistik, pendidikan dan 
lainnya untuk memastikan 
program berjalan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat melalui 
Penilaian Kelayakan Program.

Perencanaan
Menganalisis hasil survei untuk 
membuat program yang paling 
sesuai.

Penerapan
Memastikan program 
berjalan sesuai dengan 
rencana

Pemantauan & 
Evaluasi
Melakukan evaluasi dan 
mengukur dampak.

01 — Tentang Cirebon Power
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Sebagai acuan dalam keberhasilan pelaksanaan program, diperlukan adanya indikator yang menunjukkan 
bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun indikator keberhasilan 
program yang kami susun yakni:

Selama berjalannya program, banyak tantangan 
yang dihadapi masyarakat seperti kapasitas sumber 
daya manusia yang terbatas dan dan dinamika 
kelompok antar anggota UKM. Untuk itu, penting 
bagi kami untuk terus mendampingi masyarakat 
dalam menjalankan program sehingga kedepannya, 
masyarakat bisa berkontribusi penuh secara mandiri.

Dampak Implementasi Program
untuk Masyarakat

Hingga kini, program-program 
CSR Cirebon Power memberikan 
dampak yang begitu terasa bagi 
masyarakat sekitar.

Keberlanjutan
Adanya 
kehidupan yang 
berkelanjutan baik 
di bidang sosial, 
ekonomi, maupun 
lingkungan.

Reputasi 
Perusahaan yang 
beroperasi secara 
baik sehingga 
menumbuhkan 
kepercayaan 
pemangku 
kepentingan.

Mandiri 
Kemampuan 
masyarakat untuk 
melakukan berbagai 
hal secara mandiri. 

Terjangkau 
Memiliki daya 
jangkau yang 
luas dan tepat 
sasaran. 

Berdampak 
Adanya dampak 
positif yang 
dirasakan oleh 
pemangku 
kepentingan kami.

Dampak positif tersebut antara lain:

• Meningkatkan keterlibatan 
pemangku kepentingan

• Masyarakat terlibat dalam 
berbagai kegiatan

• Meningkatkan mata 
pencaharian dan penghasilan

• Keterampilan masyarakat 
meningkat dengan adanya 
fasilitas yang disediakan 
Cirebon Power

• Meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi sehingga 
berpengaruh terhadap kualitas 
hidup masyarakat

01 — Tentang Cirebon Power
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02 Komitmen untuk 
Memberdayakan 
Masyarakat

Selama bertahun-tahun, Cirebon Power bekerjasama 
dengan pemerintah kabupaten, desa hingga 
universitas di Cirebon untuk terus membantu 
meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejalan 
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan no. 
1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk 
Dimanapun), 5 (Mencapai Kesetaraan Gender 

Program Kami

Pengembangan masyarakat bukan 
hanya tanggung jawab perusahaan 
saja. Kami ingin memastikan 
bahwa program kami berperan 
penting dalam peningkatan 
kualitas hidup mereka.

Rumah Terasi 
Kanci

Pengrajin Batik  
Cirebon

Kelompok Produksi 
Kerupuk Ikan  
Rejeki Mundu  

Kelompok Memasak 
Pawon Mimi

Penata Rias Ratu 
Cirebon

Kelompok 
Menjahit 

Klambi Cirebon

dan Memberdayakan Semua Perempuan), dan 8 
(Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif 
dan Berkelanjutan).cProgram tersebut yakni program 
pengembangan usaha masyarakat yang ditujukan 
untuk mereka yang memiliki usaha dan ingin 
mengembangkan bisnis.

Di tahun 2019, kami mendukung masyarakat dengan 
memberikan pinjaman dana, mendampingi, dan 
memberikan pelatihan untuk mengembangkan 
kapasitas mereka. Kami juga memberi kesempatan 
kepada perempuan untuk mengembangkan 
keterampilan sekaligus melestarikan budaya.

Kami juga berkontribusi dalam meningkatkan 
kualitas produk seperti penggunaan desain modern 
dan higienis untuk kemasan, peningkatan kualitas 
layanan, keterampilan produksi & pemasaran, dan 
ikut berinovasi dalam membuat produk yang lebih 
bervariasi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan 
nilai jual produk dan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM).

15
Program Kami

16
Rumah Terasi Kanci

17
Pengrajin Batik Cirebon

18
Kelompok Produksi Kerupuk 
Ikan dan Bandeng Olahan 
Rejeki Mundu

19
Kelompok Memasak dan 
Katering (Pawon Mimi)

20
Penata Rias Ratu Cirebon

21
Kelompok Menjahit Klambi 
Cirebon

22
UKM Mitra Binaan Cirebon 
Power dalam Statistik 2019

02 — Komitmen untuk Memberdayakan Masyarakat
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Cirebon adalah daerah yang memiliki ragam budaya dan 
kuliner yang unik, salah satunya adalah terasi. Salah 
satu desa yang masih menjalankan tradisi membuat 
terasi adalah Desa Kanci Kulon. Terasi yang berasal dari 
rebon (udang kecil) diolah dengan air dan ditumbuk 
hingga dapat bertahan sampai setahun. Sebagai bentuk 
komitmen Cirebon Power dalam memberdayakan ekonomi 
warga Kanci, kami berinisiatif membentuk Rumah 
Terasi Kanci. Kami bersama universitas lokal melakukan 
pendampingan dan pembinaa dalam meningkatkan kualitas 
dan standarisasi produksi, pengemasan dan memperluas 
pemasaran produk.

Di tahun 2019, Cirebon Power membantu Rumah Terasi 
Kanci dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan 
standar kesehatan yang berlaku. Berbagai pelatihan 
kami lakukan seperti pelatihan produksi yang higienis, 
pengemasan, keuangan hingga pemasaran. Tahun ini, 
Rumah Terasi Kanci berhasil memproduksi tidak hanya 
terasi alami saja, namun unit ini juga mulai memproduksi 
keripik dengan rasa terasi. Produk yang dihasilkan sudah 
mendapat sertifikasi halal dan tahun ini sedang dalam 
proses perpanjangan. Berbagai promosi dilakukan untuk 
meningkatkan nilai jual produk dengan berpartisipasi 
dalam acara bazar yang diadakan pada saat Hari Koperasi. 

Total pendapatan selama 2019: 
Rp. 87.382.000. 

Diharapkan produk ini bisa terjual ke Cirebon dan daerah 
sekitarnya. 

Batik telah menjadi warisan budaya Indonesia yang 
ditetapkan oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Warisan 
ini telah menjadi seni milik rakyat di hampir seluruh 
daerah di Indonesia. Untuk melestarikan kesenian 
ini, Cirebon Power membentuk kelompok khusus 
pengrajin batik Cirebon. Cirebon Power memberikan 
berbagai pelatihan seperti membuat pola pada media 
kain, mencanting, memberi isi (isen), hingga melakukan 
pelorotan. Cirebon Power juga memfasilitasi workshop 
dan menyediakan 1 unit toko batik untuk para anggota.

Rumah Terasi Kanci Pengrajin Batik Cirebon 

Sepanjang tahun 2019, kelompok pengrajin batik 
Cirebon meraih berbagai pencapaian. Saat ini, 50% 
anggota mampu membuat batik tulis. Kelompok ini 
bisa menghasilkan produk utamanya yaitu Batik 
Pesisir Kanci dan mengembangkan produk lainnya 
termasuk batik cetak yang ramah lingkungan dengan 
menggunakan pewarnaan alami. Kelompok batik 
Kanci juga bekerjasama dengan toko-toko batik 
resmi karena banyaknya permintaan produk batik 
tulis.

Total pendapatan selama 2019:
Rp. 29.270.000. 

“Alhamdulilah, dengan adanya program membatik ini, saya mempelajari banyak ilmu 
dan pengalaman. Kedepannya, saya berharap UKM batik bisa lebih maju lagi dan 
dapat diadakan secara rutin di Taman Cirebon Power.”

Siti Ema 
(Batik Kanci)

Sriyanawati (Rumah Terasi) 

“Program Rumah Terasi sangat 
membantu kami. Kami berharap 
kedepannya Cirebon Power 
tetap melatih kami untuk 
meningkatkan strategi marketing 
dan teknik pengemasan yang 
lebih modern. Saat ini, Rumah 
Terasi mampu berjalan secara 
mandiri baik dari segi produksi 
dan penjualan.”

Berbagai inovasi dilakukan seperti membatik 
dengan menggunakan tanaman seperti mangga dan 
mangrove dan diproduksikan secara massal.

02 — Komitmen untuk Memberdayakan Masyarakat
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Mundu Pesisir adalah desa 
yang mayoritasnya dihuni oleh 
masyarakat yang berprofesi 
sebagai nelayan. Karena potensi 
ini, Cirebon Power berinisiasi 
membentuk kelompok pengrajin 
kerupuk ikan dan kepiting Rejeki 
Mundu yang beranggotakan istri 
nelayan. 17 anggota diberikan 
pelatihan dan peralatan untuk 
membuat kerupuk.

Kelompok Produksi Kerupuk Ikan 
dan Bandeng Olahan Rejeki Mundu

Kelompok Memasak dan 
Katering (Pawon Mimi)

Pawon Mimi dibentuk oleh Cirebon Power 
untuk membantu memberdayakan ibu-ibu di 
Desa  Kanci. Kami membekali mereka dengan 
pelatihan, menyediakan alat-alat masak dan 
katering, dan memberikan 1 unit kantin yang 
berlokasi di Taman Cirebon Power. Karena letak 
lokasinya yang strategis, banyak masyarakat 
yang mampir untuk mencicipi dan membeli 
masakan yang dibuat oleh Pawon Mimi. Selain 
menjual makanan, Pawon Mimi juga melayani 
pesanan untuk hajatan dan perkawinan.

Di tahun 2019, Kelompok Memasak Pawon Mimi 
telah terdaftar dan mendapat izin dari Pangan 
Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan 
oleh Dinas Kesehatan UKM Kabupaten Cirebon.  
Cirebon Power juga bekerjasama dengan 
Pariwisata Politeknik Cirebon dalam memberikan 
pelatihan pembuatan kue modern.

Total pendapatan selama 2019:
Rp. 14.000.000.

Tahun ini, produk 
bandeng sedang 
dalam proses 
sertifikasi halal 
oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI).

Nunung (Rejeki Mundu) 

“Banyak dari pelanggan kami 
yang menyukai kerupuk produksi 
Rejeki Mundu. Saat ini kami tidak 
memiliki tempat yang memadai 
untuk melakukan produksi. Semoga 
kedepannya, kami sudah bisa 
memiliki tempat produksi yang 
lebih higienis dan modern. Terima 
kasih Cirebon Power.”

Siti Masunah ( Pawon Mimi)

“Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Cirebon Power karena sudah diberi kesempatan untuk 
bergabung bersama Pawon Mimi. Alhamdulillah, saya mendapat saudara baru dan penghasilan tambahan 
untuk keluarga. Terima kasih atas ilmu, wawasan dan motivasi yang diberikan Cirebon Power dalam 
menjalankan usaha ini. Kedepannya, Pawon Mimi akan berencana untuk menjual produk secara online.”

Di tahun 2019, sejumlah 
pelatihan dilakukan oleh 
Cirebon Power seperti:

Hasilnya, kelompok ini berhasil 
mengembangkan produk baru yaitu 
bandeng presto dan kerupuk rasa 
bandeng. Produk-produk ini dibuat 
dalam jumlah yang besar karena 
banyaknya permintaan dari pasar. 
Selama menjalankan program, 
mereka  tidak mengalami kesulitan 
karena beberapa anggota sudah ahli 
dalam berdagang. 

Total pendapatan selama 
2019: Rp. 141.000.000.

Pelatihan transaksi

Skala timbangan

Pengelolaan 
Keuangan

02 — Komitmen untuk Memberdayakan Masyarakat
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Kelompok Tata Rias Ratu 
Cirebon dibentuk pada tahun  
2014 melalui pelatihan yang 
diselenggarakan oleh Cirebon 
Power, bekerjasama dengan 
Balai Latihan Kerja (BLK) 
Disnakertrans. Setelah dilakukan 
pelatihan, kelompok ini mampu 
mengelola grup secara mandiri 
karena sebagian anggota memiliki 
kemampuan bisnis yang baik. 

Cirebon Power memberikan 
pelatihan serta menyediakan 
perlengkapan seperti baju 
daerah dan perlengkapan tata 
rias sebagai aset. Kelompok ini 
diharapkan dapat berkembang 
serta mampu memenuhi 

Penata Rias Ratu Cirebon Kelompok Menjahit Klambi Cirebon

Salah satu program pemberdayaan ekonomi lainnya 
adalah Kelompok Menjahit Klambi Cirebon yang 
anggotanya berasal dari beberapa desa, yaitu: 
Mundu, Kanci Kemis, Karang Tanggung dan 
Waruduwur. Pada tahun 2015, masyarakat diberikan 
pelatihan menjahit. Cirebon Power memberikan 
modal melalui pengadaan peralatan jahit yang 
ditempatkan di Taman Cirebon. Seiring berjalannya 
waktu, para anggota sudah mahir dalam menjahit 
dan mulai menerima banyak pesanan, baik dari 
Cirebon Power maupun masyarakat sekitar. 

Sepanjang tahun 2019,  kami sering mengadakan 
beberapa pelatihan karena seluruh anggota sangat 
antusias dan bersemangat untuk bisa menjahit. Selain 
itu, mereka sering mendapat pesanan yang masih 
didominasi oleh masyarakat sekitar dan kontraktor 
Cirebon Power #2 untuk pembuatan seragam.

Total pendapatan selama 2019:
Rp. 6.720.000.

harapan dari masyarakat yang 
menggunakan jasa mereka.

Cirebon Power memberikan 
pelatihan tata rias yang lebih 
modern kepada para anggota, 
sehingga di tahun ini, Kelompok 
Tata Rias Ratu Cirebon mampu 
melayani tata rias untuk 
pernikahan, perayaan hari 
kartini dan wisuda anak sekolah. 
Kelompok ini juga menyewakan 
berbagai dekorasi pernikahan 
seperti gebyok, panggung, kursi 
dan lainnya.

Sukaeni

“Alhamdulillah dengan adanya 
UKM ini, kami belajar hal baru 
seperti merias pengantin dan bisa 
membantu perekonomian keluarga. 
Harapan kami untuk kedepannya, 
semoga fasilitas ukm tata rias bisa 
bertambah lengkap. Selain itu, 
kami ingin membuka salon untuk 
menambah pemasukan harian. 
Terima kasih atas bimbingan dan 
dukungan dari Cirebon Power.“

Reni

“Saya mendapatkan banyak 
ilmu dan manfaat selama saya 
mengikuti kegiatan UKM 
Klambi Cirebon. Banyak 
dukungan dari teman-teman 
terutama dari Cirebon Power/
Manajemen yang terus 
memberikan kami motivasi. 
Alhamdulillah, Cirebon 
Power memberikan bantuan 
fasilitas perlengkapan 
menjahit seperti mesin kaos/
overdeck.”

Total pendapatan selama 
2019: 
Rp. 9.120.000.

02 — Komitmen untuk Memberdayakan Masyarakat
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UKM Mitra Binaan Cirebon Power 
dalam Statistik 2019

Daftar Toko-Toko Produk UKM

No Nama Toko

    1 Cirebon Cinnamon

    2 Cirebon Joy 

    3 Toko Oleh Oleh Sumber 
 Jaya

    4 Toko Oleh Oleh Mami

    5 Asia Toserba

    6 Toko Oleh Oleh Khrisna

    7 Bentani Hotel

    8 Toko Oleh Oleh Omase

No Nama Toko

    9 Toko Aneka Kue kanoman

    10 Toko Aneka Kue Jagasatru

    11 Toko Oleh Oleh Kendal

    12 Toko Oleh Oleh Bandeng  
 Kendal

    13 Toko Oleh Oleh RM  
 Mangkang Raya

   14 Toko Oleh Oleh  Pak Moel  
 Semarang

1

2

3

4

5

6

Rumah Terasi Kanci 65

Pengrajin Batik Cirebon 24

Kerupuk Ikan Rejeki Mundu 17

Kelompok Memasak Pawon Mimi 12

Penata Rias Ratu Cirebon 24

Kelompok Menjahit Klambi Cirebon 19

Nama UKM Jumlah 
Anggota

STORE

02 — Komitmen untuk Memberdayakan Masyarakat
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03 Mendukung 
Optimalisasi Mata 
Pencaharian & 
Penghasilan

Nelayan dan petani merupakan salah satu fokus 
program pendukung mata pencaharian yang 
dilakukan oleh Cirebon Power. Sebagian besar 
penduduk berprofesi di bidang pertanian, perairan, 
hingga bekerja sebagai petani jangkrik.  

Program Kami

Sejalan dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, 
Cirebon Power berkomitmen untuk 
memberdayakan masyarakat 
melalui pengembangan mata 
pencaharian. Kami percaya bahwa 
meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi. 

“Kami ingin 
membimbing masyarakat 

untuk berkontribusi  
secara mandiri dengan 
mengasah keterampilan 

mereka.”

Kelompok 
Nelayan 

Jelombang Selar 

Peternak 
Jangkrik Berkah 

Mandiri

Forum Nelayan 
Mundu

Kelompok 
Masyarakat 
Pecinta Lele 
“Mas Pele”

Pengrajin Kayu 
“Gopes” 

Kelompok  
Petani P3A

25
Program Kami

26
Kelompok Nelayan  
Jelombang Selar

27
Peternak Jangkrik Berkah 
Mandiri

28
Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A)

29
Forum Nelayan Mundu

29
Kelompok Masyarakat 
Pecinta Lele “Mas Pele”

30
Pengrajin Kayu “Gopes”

03 — Mendukung Optimalisasi Mata Pencaharian & Penghasilan
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melakukan studi banding 
mengenai pengelolaan jangkrik di 
Majalengka, Jawa Barat.

Tahun ini, kelompok peternak 
jangkrik terus memanen dan 
membudidayakan jangkrik. Para 
peternak juga rutin memasok dan 
menjual produk ke pasar yang 
membutuhkan. 

Kelompok yang terdiri dari 
50 anggota nelayan berlayar 
menggunakan perahu kecil 
dengan kapasitas 1-2 orang. 
Cirebon Power mendukungnya 
dengan menyediakan peralatan 
memancing dan berkontribusi 
dalam kegiatan penanaman bakau.

Selain itu, kami memberikan 
pelatihan manajemen keuangan 
yang nantinya akan berguna 
untuk memenuhi kebutuhan 
pokok mereka.

Kelompok Nelayan Jelombang Selar Peternak Jangkrik Berkah Mandiri 

Saat ini, Cirebon Power 
menciptakan mata pencaharian 
alternatif, yaitu budidaya 
kepiting yang bermanfaat  untuk 
jangka panjang. Kami juga turut 
berkontribusi dalam melestarikan 
lingkungan dengan menanam 
3.000 tanaman bakau dan 
memelihara Sungai Kanci. Dengan 
adanya program ini, nelayan 
berpeluang untuk mendapatkan 
penghasilan tambahan sehingga 
kesejahteraan meningkat.

Misnen 

“Kami dari perwakilan nelayan sangat terbantu dengan adanya program ini. 
Kami berharap kedepannya, kami bisa membuat program yang dapat membantu 
perekonomian nelayan.”

Total keuntungan yang didapat kelompok ini 
adalah sebagai berikut:

Kepiting
Rp. 4.335.000

Mangrove
Rp. 10.000.000

Ikan
Rp. 7.140.000

Total: Rp. 21.475.000.

03 — Mendukung Optimalisasi Mata Pencaharian & Penghasilan

Jangkrik sering kali dijadikan 
sebagai pakan burung. Jika 
dibudidayakan dengan baik, 
Jangkrik berpeluang menjadi 
bisnis yang menjanjikan karena 
kebutuhan pasar yang meningkat. 
Kami memilih Kanci sebagai 
lokasi yang strategis untuk 
mengelola bisnis ini. 

Cirebon Power memberikan 
modal awal kepada masayarakat 

untuk memulai bisnis. Diharapkan 
masyarakat dapat meningkatkan 
kapasitasnya sehingga masyarakat 
bisa meraup lebih banyak 
keuntungan.

Bekerjasama dengan Dinas 
Pertanian dan Peternakan 
Kabupaten Cirebon, kami terus 
melakukan pendampingan kepada 
masyarakat untuk meningkatkan 
produksi. Selain itu, kami juga Total pendapatan selama  

2019: Rp. 18,000,000.

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Saat ini, petani di Kanci Kulon harus 
mengandalkan pompa air untuk 
mengairi sawah mereka karena fasilitas 
yang ada sudah rusak. Untuk mengatasi 
masalah ini, Cirebon Power membantu 
mereka dengan menyediakan irigasi 
dan selang plastik sepanjang 300 meter 
untuk dialirkan ke saluran yang akan 
digunakan untuk sawah seluas 160 
hektar. Kelompok tani bertanggung 
jawab dalam melakukan pemeliharaan 
secara rutin.
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Forum Nelayan Mundu

Sepanjang tahun 2019, melalui forum ini, 
Cirebon Power menyediakan kebutuhan 
pokok seperti makanan dan transportasi 
untuk para kru tongkang batubara. Kami 
juga memberikan pelatihan bersama 
dengan Polisi Perairan dan Badan 
Kelautan / Perikanan Kabupaten Cirebon, 
agar nelayan kami peduli dan paham 
akan pentingnya keselamatan dalam 
bekerja.

Total pendapatan selama 2019:
Rp. 121.950.000.

Setiap bulannya, sebanyak 17-19 tongkang 
mendarat di dermaga sekitar PLTU. Cirebon 
Power melihat kegiatan ini sebagai peluang 
untuk nelayan yang ingin mendapat 
penghasilan tambahan. Maka dari itu, kami 
membentuk Forum Nelayan Mundu untuk 
melayani jasa bongkar muat batubara yang 
beranggotakan para nelayan. Selain itu, forum 
ini juga memiliki layanan antar jemput untuk 
para kru yang ingin pergi ke darat. 
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Di Desa Kanci Kulon, budidaya 
ikan adalah salah satu sumber mata 
pencaharian yang berpotensi. Di 
Kanci Kulon, Jawa Barat, 31 warga 
telah diundang sejak April 2017 untuk 
mempelajari budidaya ikan. Pada tahun 
2018, panen ikan pertama gagal karena 
beberapa faktor seperti masalah air dan 
kualitas benih ikan. Namun, di tahun 
ini, panen ikan membuahkan hasil.

Kami mengajak masyarakat untuk 
melakukan sebuah inovasi yaitu 
dengan membuat pakan alternatif 
yang terbuat dari cangkang kepiting, 
sisa udang, dan dedak padi untuk 
mengurangi biaya. Percobaan ini 
terbukti berhasil mengurangi biaya 
pakan sebesar 35%.

Kelompok Masyarakat Pecinta 
Lele “Mas Pele” 

Total pendapatan 
sepanjang 2019: 
Rp. 4.841.000.
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Pengrajin Kayu ”Gopes”

Pada tahun 2019, Cirebon Power membentuk 
kelompok baru berdasarkan potensi dan 
kebutuhan masyarakat.Mereka memiliki potensi 
dan keterampilan yang diperlukan untuk 
memulai ide kewirausahaan ini dan dengan 
demikian, kami berinisiasi untuk membuat 
kelompok pengrajin kayu.

Cirebon Power berkontribusi dengan 
merenovasi bengkel, menyediakan peralatan, 
dan melakukan uji coba produk untuk oleh-
oleh. Produk tersebut merupakan ciri khas 
perahu tradisional Cirebon sebagai bagian dari 
kearifan lokal. Selain itu, kami menggunakan 
limbah kayu dari Pembangkit Listrik Unit #1 
sebagai bahan untuk membuat miniatur perahu.

Total pendapatan selama 2019:
Rp. 11.400.000.
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Taskim

“Cirebon Power membantu kami dengan memberikan tempat 
untuk mengembangkan skill serta memberikan pelatihan yang 
berdampak kepada perekonomian kami.”
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04 Pemulihan Mata 
Pencaharian 
Masyarakat

Cirebon Power melihat 
ini sebagai peluang 
untuk memulihkan mata 
pencaharian yang selama 
ini tidak berjalan dengan 
efektif. Kami berinovasi 
untuk membuat program 
dimana masyarakat dapat 
menyalurkan ide-ide baru 
dan mengasah keterampilan 
untuk memulihkan mata 
pencaharian mereka.

Program Kami

Dengan meningkatnya laju pembangunan di masyarakat 
sekitar, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah 
dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan perubahan 
gaya hidup, sumber penghasilan dan mata pencaharian. 
Misalnya, petani garam yang tinggal di desa Waruduwur, 
Kanci, dan Kanci Kulon tidak dapat lagi bekerja di lahan 
garam mereka.

Koperasi 
Mitra Dhuafa

Pusat 
Pengembangan 

Vokasi

33
Program Kami

34
Koperasi Mitra Dhuafa

37
Pusat Pengembangan Vokasi

04 — Pemulihan Mata Pencaharian Masyarakat



34 35Cirebon Power — Laporan CSR 2019

Bekerjasama dengan Koperasi Mitra Duafa, 
kami menggunakan konsep Grameen Bank yang 
terbukti berhasil dalam proses pelaksanaannya. 
Para ibu rumah tangga yang merupakan anggota 
koperasi, harus mengajukan pinjaman secara 
kolektif. Mereka juga wajib bertanggung jawab 
jika salah satu anggotanya belum membayar 
pinjaman. Penggunaan model ini cukup 
memotivasi para anggota untuk mengembangkan 
bisnis mereka.

Koperasi Mitra Dhuafa

Proses pinjaman ini cukup mudah. Warga wajib 
menyertakan dokumen dasar seperti salinan 
KTP suami/istri dan kartu keluarga. Warga 
wajib mengikuti workshop yang membahas 
seputar pengembangan bisnis seperti manajemen 

keuangan, kewirausahaan & motivasi, dan 
pembangunan kapasitas. Untuk menjalin hubungan 
erat antar anggota, kami mengadakan pertemuan 
rutin setiap minggunya.

Sepanjang tahun 2019, sebanyak
751 warga memperoleh pinjaman 
sebesar Rp. 1.500.000 hingga  
Rp. 5.000.000.

No Desa Jumlah Beneficiary

1 Kanci 141

2 Kanci Kulon 176

3 Waruduwur Mundu 240

4 Pengarengan 150

5 Astanamukti 44

Total 751 

Data Penerima Manfaat KOMIDA 2019 
berdasarkan Desa

Peta villages table

Waruduwur Astanamukti

Kanci Kulon Pengarengan

Kanci 

04 — Pemulihan Mata Pencaharian Masyarakat
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Pusat Pengembangan Vokasi

Cirebon Power berhasil 
mengakomodasi pengembangan 
keterampilan masyarakat 
dengan membentuk pelatihan 
vokasi sejak tahun 2013. 
Program-program tersebut 
kemudian ditingkatkan pada 
awal 2017 melalui pertumbuhan 
Pusat Pengembangan Vokasi.

Tujuan utama kami membentuk 
pelatihan ini adalah untuk 
memperkaya keterampilan 
masyarakat yang berbakat di desa-
desa sekitar (Citemu, Waruduwur, 
Mundu, Kanci Kulon, Kanci 
Wetan, Bandengan, Astanajapura, 
Kandawaru, Pangenan). 
Keterampilan ini meliputi: operasi 
dan pemeliharaan, pengelasan, dan 
skill lainnya.

chapter 4

chapter 4

chapter 4

chapter 4

chapter 4 chapter 4

chapter 4

chapter 4

chapter 4

chapter 4

chapter 4

chapter 4

chapter 4

Jenis Bisnis

Pertanian

Toko Makanan 
Grosir

Layanan 
Pasokan Air

Makanan 
Tradisional

Bisnis Peralatan 
& Perabot 
Rumah

Lainnya Total

Agrikultur

Pakaian

Investasi 
Lain-Lain

Membersihkan, 
Mencuci, 
Pangkas dan 
lainnya

Kantin

Kerajinan 
Tangan

Sayur Mayur

Obat-obatan, 
Herbal, Bisnis 
Kosmetik

Hasil 
Tangkapan 
Laut

Bisnis Sanitasi

Menjahit

Jumlah 
Total

Jumlah 
Total
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134

111

0

0

3

6 751

46

44

82

11

190

1

30

6

66

17

4
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Kholisna Amirruddin
Warga Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, 
Kabupaten Cirebon.

“Saya pernah menjadi security dan saat ini, saya 
ingin mempelajari AC. Saya ingin menjadi teknisi 
AC yang profesional, yang mampu membuka usaha 
sendiri.“

Rizky Firmansyah
Perwakilan Desa Kanci

“Saya sangat menghargai usaha Cirebon Power 
yang telah membuka kesempatan kepada kami 
untuk mengikuti pelatihan ini. Kami banyak belajar 
berbagai hal, termasuk melakukan pemeliharaan di 
PLTU. Kami juga dilatih untuk senantiasa berlaku 
profesional dan harapannya semoga kami diberi 
kesempatan dapat bekerja di PLTU nantinya.“

Aris Suharto
Instruktur pelatihan dari Perkumpulan Teknisi 
Refrigerasi dan Tata Udara Indonesia (PTRTUI) wilayah 
Cirebon 

“Kami percaya bahwa teknologi Air Conditioner 
(AC sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. 
Penting bagi peserta didik untuk mempelajarinya 
sehingga ilmu ini berguna untuk menambah 
penghasilan.“

“Selama satu bulan, kami mengajari mereka mulai 
dari nol sampai mereka bisa terjun langsung ke 
lapangan, dengan harapan mereka mampu bekerja 
secara mandiri.”

Materi training operasi dan pemeliharaan 
(OM) disampaikan oleh tim internal dari 
Cirebon Power dan Korea Midland Power 
(KOMIPO). Sedangkan untuk beberapa 
training lainnya, seperti pengelasan, fitter, 
sistem refrigerasi, dan training material 
disampaikan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), 
dan pihak ketiga lainnya.

Beberapa training kami dilakukan dengan 
durasi 240 jam (teknik refrigerasi), atau 160 
jam (teknik pengelasan 3G), yang disesuaikan 
dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Pada sesi akhir, ujian akan dilakukan untuk 
menilai keterampilan mereka. Setelah lulus, 
peserta akan menerima sertifikat dari BLK 
dan Badan Sertifikasi Profesi Nasional 
(BSNP). Sebagian besar lulusan kami bekerja 
sebagai welder, fitter, scaffolder dan helper di 
proyek pembangunan PLTU Cirebon Power.

Sepanjang 2019 sebanyak 128 
siswa tamatan Program Pelatihan 
Vokasi telah ikut berpartisipasi di 
projek pembangunan PLTU #2.

Pelatihan 2019 Telah bekerja untuk 
proyek Cirebon Power

Pelatihan Las SMAW (1G-
2G, 1F-2F)

3

Pelatihan Pengelasan 
(HDEC)

0

Pelatihan Teknisi Instalasi 
Tenaga Listrik

1

O&M  
Gelombang 1

6

Pelatihan Las SMAW (3G) 1

Scaffolder 5

Fitter 6

Pelatihan Las SMAW 11

Jumlah 33

Jumlah orang 128

Dalam Persentase 26%

Tidak hanya membekali mereka 
dengan keterampilan teknis saja tetapi 
kami juga melakukan pendampingan 
dan membuka layanan konsultasi 
secara rutin. Selain itu, tahun ini kami 
melakukan pelatihan Soft Skills untuk 
menambah kapasitas mereka.

Bagi siswa yang sudah lulus program pelatihan, 
mereka berkesempatan untuk dapat mengikuti 
proses seleksi sesuai dengan kapasitas yang 
mereka miliki.

04 — Pemulihan Mata Pencaharian Masyarakat
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05 Menjaga Kualitas 
Kehidupan

Memberdayakan masyarakat 
merupakan tanggung jawab 
dan inisiasi kami sebagai 
Perusahaan yang ramah dan 
terpercaya.

Tujuan kami dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat tercermin dalam target kontribusi 
kami terhadap tujuan pembangunan 
berkelanjutan.

“Kesehatan, pendidikan, dan lingkungan adalah tiga 
aspek yang kami berikan perhatian penuh dalam 
merencanakan dan melakukan program sosial.”

Beberapa kegiatan dilakukan dengan menargetkan 
tiga aspek sehingga mendorong ketahanan 
masyarakat dan lingkungan (Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan Nomor 3: Kesehatan yang Baik dan 
Kesejahteraan, Nomor 4: Pendidikan Bermutu, dan 
Nomor 15: Menjaga Ekosistem Darat).

Program Kami

Program 
Kesehatan

Program 
Pendidikan

Program 
Infrastruktur 

dan  Lingkungan

41
Program Kami

42
Program Kesehatan

44
Program Pendidikan

46
Program Infrastruktur dan 
Lingkungan
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Asuransi Nelayan
Profesi nelayan merupakan mata pencaharian yang 
banyak digeluti masyarakat Cirebon. Faktanya, para 
nelayan seringkali menghadapi bahaya yang mengancam 
keselamatan seperti kecelakaan kapal, cuaca buruk, 
maupun insiden ketika sedang menyelam. 

Sejak tahun 2011, Cirebon Power telah membuat program 
asuransi untuk para nelayan. Untuk memberikan manfaat 
yang lebih masif, kami bekerja sama dengan Polairud 
Polda Jabar, Asuransi Jasa Raharja dan Kelompok 
Nelayan Pesisir. Jika ada potensi terjadinya kematian dan 
kecelakaan, semua akan ditanggung oleh asuransi ini. 

Sejak tahun 2018, program asuransi nelayan ini sudah 
dinobatkan menjadi program nasional Polairud dengan 
tujuan mensejahterakan kehidupan nelayan. Terhitung 
pada tahun 2019, sebanyak 21.000 nelayan di 10 desa 
terdaftar sebagai penerima asuransi ini. 

Program Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan 
Gratis 

Kesehatan warga selalu menjadi fokus kami dalam 
melaksanakan kegiatan CSR. Setiap tahunnya, 
bersama dengan Karang Taruna, PKK, dan 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kami 
menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan 
gratis kepada masyarakat di desa-desa sekitar. 
Program ini ditujukan kepada seluruh lapisan 
masyarakat dan kami menerima respon positif 
sejak pertama diselenggarakan, yaitu pada tahun 
2009. Pada tahun 2019, sebanyak 10.000 warga telah 
menerima manfaat dari program ini. 

Posyandu

Sejak tahun 2010, Cirebon Power bekerja sama dengan 
PKK dan Puskesmas untuk meningkatkan gizi balita, 
melaksanakan pemberian makanan tambahan (PMT) 
untuk balita, dan membina kader di 44 Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu). Seluruh Posyandu tersebut tersebar 
di 8 desa sekitar Cirebon Power. Tidak hanya balita, 
orang tua khususnya para ibu juga kami fokuskan dalam 
memberikan perhatian dan bimbingan untuk mereka. 
Sebanyak 220 kader posyandu bahu-membahu untuk 
memberikan PMT kepada 3.400 balita di tahun 2019. 
Cirebon Power juga mengundang 44 kader Posyandu 
terpilih untuk melakukan studi banding terkait 
manajemen dan perencanaan administrasi Posyandu. 

Pelayanan Ambulans

Lebih dari setengah warga desa tidak memiliki 
kendaraan pribadi. Hal ini membuat warga merasa 
kesulitan jika terjadi hal-hal yang darurat, terutama 
terkait transportasi menuju fasilitas kesehatan. 
Untuk memenuhi kebutuhan warga, Cirebon Power 
menyediakan mobil ambulans di desa-desa sekitar 
pabrik kami. Transportasi ini dapat membantu 
segala urusan terutama jika ada yang sakit dan siap 
digunakan 24 jam. Pada tahun 2019, sekitar 712 
penerima di 6 desa menggunakan layanan ini. Cirebon 
Power bekerjasama dengan Kantor Desa merekrut 
sukarelawan untuk mengoperasikan mobil tersebut.

Rusta

"Dengan adanya program ini, kami merasa terbantu apabila terjadi hal yang tidak diing-
inkan karena program tersebut dapat digunakan untuk tambahan biaya pengobatan."

Jenatun

"Kami merasakan manfaat dari kegiatan ini 
khususnya pemberian makanan tambahan (PMT) 
untuk balita yang selama ini dilakukan oleh 
Cirebon Power. Pertumbuhan anak saya semakin 
meningkat. Muda-mudahan kedepannya, 
kegiatan ini menjadi semakin lebih baik."
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Penghargaan Siswa Berprestasi 
Pendidikan merupakan hal terpenting dalam aspek 
kehidupan manusia. Sebagai bentuk apresiasi kami, 
Cirebon Power memberikan penghargaan berupa 
untuk 1.200 bantuan untuk membeli peralatan sekolah 
kepada siswa SD yang menduduki peringkat 10 
besar di sekolah. Para siswa terpilih berasal dari 20 
SD. Penghargaan diberikan agar para siswa dapat 
meningkatkan prestasi yang telah mereka capai 
dan memacu semangat siswa untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program Pendidikan

Kunjungan Belajar
Cirebon Power mengakomodasi siswa dengan 
melakukan kunjungan ke pabrik. Kunjungan 
belajar ini terbuka untuk siswa Sekolah Menengah 
Atas (SMA) dan mahasiswa. Tahun ini, kami 
mengundang 650 siswa untuk melihat sekilas 
kegiatan kami dalam inovasi teknologi, pengelolaan 
lingkungan, dan program kemasyarakatan.

Siswa mendapat wawasan mengenai peran yang 
dapat mereka lakukan dalam proyek-proyek 
PLTU dan memotivasi siswa untuk memberikan 
kontribusi positif bagi ekonomi di sekitarnya jika 
mereka tetap fokus pada pendidikan mereka.

Saba Sekolah

Melalui program ini, kami memiliki 
visi untuk ikut mendukung 
pengembangan pendidikan di 
Indonesia. Saba Sekolah, yang 
diinisiasikan pada tahun 2018 
adalah serangkaian program 
pendidikan yang dikembangkan 
untuk meningkatkan motivasi 
para siswa untuk terus belajar. 
Program ini didedikasikan untuk 
membangun dan meningkatkan 
kesadaran generasi muda mengenai 
isu-isu sosial dan lingkungan. 

Kami terus berupaya untuk 
menarik minat anak-anak 
untuk membaca, terutama siswa 
sekolah dasar. Bekerja sama 
dengan Komunitas Nelayan, 
Kepolisian Daerah Jawa Barat 
dan Komunitas Guru Gelemaca, 
klub baca ini sepenuhnya dikelola 
oleh sukarelawan yang terdiri 
dari guru-guru dari sekolah dasar 
terdekat di bawah pengawasan 
Komunitas Gelemaca. Sukarelawan 
hadir untuk mendampingi kegiatan 
anak-anak menulis di jurnal 
mereka masing-masing mengenai 
buku dan jumlah halaman yang 
dibaca, ringkasan, penulis, 
penerbit dan kesan mereka setelah 
membaca buku tersebut. Cirebon 
Power juga mengadakan Pelatihan 
Manajemen Perpustakaan untuk 
membangun kapasitas relawan.

Pada tahun 2019, fasilitas yang 
kami sediakan berhasil menarik 
minat anak-anak dari desa-desa 

pesisir untuk membaca secara rutin 
dan bergabung dalam beberapa 
kegiatan yang kami adakan. Setiap 
harinya, sebanyak 30 hingga 40 
anak berkunjung ke perpustakaan, 
dengan lebih banyak pengunjung 
di akhir pekan. Hampir 200 anak 
menghadiri Festival Literasi untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
minat mereka dalam membaca 
atau meninjau buku. Kami juga 
menyediakan fasilitas outbond di 
mana anak-anak dapat berinteraksi 
satu sama lain dan mengasah 
kreativitas mereka.

Taman Bacaan dan 
Literasi Pesisir di 
Desa Citemu

Estiningtyas Nahya Puteri

“Program penghargaan siswa berprestasi sangat 
membantu saya, hasil penghargaan dari Cirebon 
Power untuk keperluan sekolah seperti tas, buku 
dan keperluan lainnya, jadi tidak membebani 
orang tua. Terima kasih Cirebon Power.”

Ida Faridah (Klub Baca dan 
Literasi di Desa Pesisir)

“Alhamdulillah, saya ucapkan  
terimakasih kepada CIREBON 
POWER  yang  telah membuat 
program di bidang pendidikan 
khususnya program peningkatan  
literasi melalui Taman Baca 
Anak Pesisir yang dapat  
meningkatkan  dan memotivasi 
anak-anak untuk gemar 
membaca.”
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Para ahli dan praktisi Cirebon 
Power menyalurkan ilmu dan dan 
wawasan mereka dalam bidang 
Teknis, Manajemen Perusahaan, 
Manajemen SDM, Pengelolaan 
Lingkungan dan Pengelolaan 
Program Pengembangan 
Masyarakat. Program telah 
dilaksanakan di beberapa institusi 
pendidikan antara lain: SMKN 
1 Cirebon, SMK Samudra, dan 
Universitas Swadaya Gunung Jati 
Cirebon.
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Taman Cirebon Power

Pada tahun 2018, kami membangun Taman Cirebon Power 
di tanah seluas 5 hektar sebagai upaya memberikan ruang 
publik bagi masyarakat. Pada tahun 2019, perpustakaan 
didirikan di dalam taman sebagai tempat belajar bagi 
masyarakat setempat. Pemeliharaan rutin terus dilakukan 
dan pembaruan dilakukan di beberapa titik untuk digunakan 
sebagai fasilitas bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Program Infrastruktur dan 
Lingkungan

Forum Masyarakat Peduli 
Lingkungan 

Pada tahun 2019, kami terus mendukung Forum Masyarakat 
Peduli Lingkungan dalam melakukan kegiatan mereka. 
Selain mendukung kegiatan yang dijalankan oleh forum, 
kami juga memfasilitasi renovasi tempat pembibitan dan 
menanam 500 pohon pelindung di desa Kanci. Namun, kami 
tidak memasukkan mangrove sebagai salah satu pohon 
pelindung. Pembibitan benih dilakukan di area baru seluas 
1.000 meter persegi di belakang Taman Cirebon Power.

Forum Masyarakat Peduli Lingkungan sendiri mengawasi 
kelompok nelayan dalam menanam dan merestorasi 
mangrove. Pada bulan Juli, Formas PL memasang paranet di 
lokasi pembibitan pohon baru dan mendukung penanaman 
yang diselenggarakan oleh Cirebon #2. Selain itu, mereka 
juga menanam 20.000 pohon Akasia mangium di samping 
pagar Cirebon #2.

Penanaman dan Restorasi 
Mangrove
Cirebon terletak di pantai utara pulau Jawa. 
Ratusan orang tinggal di pesisir dan mangrove 
berperan untuk melindungi garis pantai dari 
kerusakan badai dan angin topan, ombak, dan 
banjir. Mangrove juga membantu mencegah 
erosi dengan menstabilkan sedimen dengan 
sistem akarnya, menjaga kualitas dan kejernihan 
air, menyaring polutan, dan menangkap sedimen 
yang berasal dari tanah.

Pengelolaan Sampah
Cirebon Power memiliki beberapa program 
lingkungan yang dampaknya dapat langsung 
dirasakan oleh masyarakat di sekitar pabrik. 
Salah satunya adalah memfasilitasi tempat 
sampah (kontainer) di wilayah Kanci Kulon 
dan Waruduwur. Kontainer diserahkan dan 
dirawat oleh petugas desa. Pada tahun 2019, 
kontainer sampah tersebut masih digunakan 
oleh masyarakat. 

Pada tahun 2019, 2.000 mangrove ditanam di desa 
Kanci. Pohon mangrove dibeli dari penanaman 
pembibitan mangrove yang dikelola oleh kelompok 
nelayan Jelombang Selar. Tujuan dari program 
ini adalah untuk memulihkan area mangrove 
dan diharapkan agar area tersebut menjadi area 
yang baik untuk budidaya kepiting dan dapat 
meningkatkan keanekaragaman hayati. Kami bekerja 
sama dengan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan 
dan Kelompok Nelayan Jelombang Selar.`

Robani (Forum Masyarakat Peduli 
Lingkungan)

"Kami berterima kasih kepada Cirebon 
Power yang selama ini telah memberi 
dukungan program pelestarian 
lingkungan dan pembibitan tanaman 
pelindung dan herbal. Kami berharap 
ada program seperti pelatihan 
penguatan kelompok dan studi banding 
untuk bekal menuju kemandirian."
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06 Menjalin 
Hubungan 
Masyarakat

Cirebon Power menginisiasikan beberapa 
program sosial yang bertujuan untuk 
memperkuat dan memberdayakan 
masyarakat melalui penyediaan ruang 
komunitas sebagai fasilitas untuk belajar, 
berbagi dan mengembangkan potensi.

Dalam menjalin komunikasi yang baik dengan 
masyarakat, kami mengadakan pertemuan baik secara 
formal maupun informal dengan para pemangku 
kepentingan dan masyarakat dari 9 desa yang berbeda, 
yaitu desa Citemu, Waruduwur, Mundu, Kanci Kulon, 
Kanci Wetan, Bandengan, Astanajapura, Kandawaru, 
dan Pangenan. Tujuan diadakannya pertemuan rutin ini 
agar kami dapat mengetahui secara langsung kebutuhan 
mereka sehingga dapat kami jadikan sebagai masukan 
kedepannya dalam melayani masyarakat. 

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 
17, yaitu kerja sama yang setara dengan masyarakat, 
kami memiliki gagasan untuk memenuhi tujuan 
berkelanjutan tersebut yaitu dengan ikut berkontribusi 
di kegiatan sosial masyarakat. Beberapa kegiatan yang 
kami lakukan bersama masyarakat adalah dengan 
memperingati hari raya/besar, kegiatan budaya, 
hingga kegiatan yang memacu semangat warga seperti 
perlombaan 17 Agustus dan perlombaan olahraga.

Program Kami

Program 
Budaya, 

Keagamaan, 
dan Olahraga

49
Program Kami

51
Program Budaya, 
Keagamaan, dan Olahraga
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Keagamaan

Budaya Olahraga

Program Budaya, Keagamaan, dan Olahraga 
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Setiap tanggal 17 Agustus, 
rakyat Indonesia merayakan hari 
kemerdekaannya. Masyarakat Indonesia 
memiliki berbagai cara untuk merayakan 
hari kemerdekaannya, baik secara 
formal maupun informal. Cirebon 
Power memiliki cara tersendiri untuk 
memperingati hari bersejarah ini dengan 
berdonasi ke 9 desa, yaitu desa Citemu, 
Waruduwur, Mundu, Kanci Kulon, 
Kanci Wetan, Bandengan, Astanajapura, 
Kandawaru, dan Pangenan.

Memperingati Hari 
Kemerdekaan Indonesia

Cirebon Power mendukung 
acara budaya sebagai bagian dari 
kontribusi kami untuk melestarikan 
budaya nelayan dan petani. Sedekah 
bumi merupakan sebuah ritual 
budaya peninggalan nenek moyang 
sebagai ungkapan rasa syukur atas 
tangkapan ikan dan panen padi. 
Adapun kegiatan tersebut meliputi 
karnaval budaya, penampilan seni 
hingga pagelaran wayang.

Festival Nadran 
dan Kegiatan 
Sedekah Bumi

Tahun ini, kami mengadakan Turnamen 
Bola Voli Cirebon Power Cup II di 
Kecamatan Astanajapura. Selain 
memperkuat ikatan antara Cirebon Power 
dan warga, program ini juga bertujuan 
untuk mengembangkan potensi anak-anak 
muda dalam olahraga voli dan mempererat 
tali silaturahmi antar warga. 

Turnamen Bola Voli

Sejumlah kegiatan keagamaan juga digelar 
pada tahun 2019. Salah satunya yaitu kegiatan 
berbuka puasa bersama di 9 desa. Bertempat 
di gedung vokasi, acara ini dihadiri oleh 
ratusan anggota masyarakat.

Buka Puasa
Berbagi “Qurban” selama 
Idul Adha

Pada tahun 2019, bertepatan dengan hari raya 
Idul Adha, Cirebon Power berpartisipasi dalam 
kegiatan penyembelihan hewan kurban dengan 
memberikan beberapa hewan qurban baik sapi dan 
kambing ke masyarakat di 9 desa.
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Laporan ini mendeskripsikan kegiatan CSR kami selama tahun 
2019. Periode pelaporan berlangsung dari tanggal 1 Januari 
hingga 31 Desember 2019. Jika Anda memiliki pertanyaan 
terkait laporan ini, hubungi:

https://www.cirebonpower.co.id dan akun resmi instagram 
kami, dengan username @cirebonpower_official.

Cirebon Power

Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 23 & 25  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V/TA  
Pondok Indah Jakarta Selatan 12310  
DKI Jakarta - Indonesia  
Telepon: (021) 29327990




