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Tanggung 
jawab

Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB). 
Tanggapan terkait Standar GRI dapat dikirimkan ke standards@globalreporting.org 
untuk dipertimbangkan GSSB. 

Ruang lingkup GRI 302: Energi menentukan persyaratan pelaporan mengenai topik energi. Standar ini 
dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis 
yang ingin melaporkan dampaknya terkait dengan topik ini.

Rujukan 
normatif

Standar ini untuk digunakan bersama-sama dengan versi terbaru dari dokumen-
dokumen berikut.

GRI 101: Landasan
GRI 103: Pendekatan Manajemen 
Daftar Istilah Standar GRI

Dalam naskah Standar ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Daftar 
Istilah digarisbawahi.

Tanggal 
berlaku

Standar ini berlaku untuk laporan atau materi lain yang dipublikasikan pada atau setelah 
tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan lebih awal dianjurkan.

Tentang Standar ini 

Catatan: Dokumen ini mencakup pranala ke Standar lainnya. Di sebagian besar browser, menggunakan ‘ctrl’ + klik 
akan membuka tautan eksternal di jendela browser baru. Setelah mengeklik tautan, gunakan ‘alt’ + panah kiri 
untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

https://www.globalreporting.org/standards/GSSBandStandardSetting/
mailto:standards%40globalreporting.org?subject=
https://www.globalreporting.org/standards/media/1529/bahasa-indonesia-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/1531/bahasa-indonesia-gri-103-management-approach-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/1565/bahasa-indonesia-gri-standards-glossary-2016.pdf


3GRI 302: Energi 2016

Pendahuluan

GRI 301: Energi adalah Standar GRI topik spesifik 
dalam seri 300 (topik Lingkungan).

GRI 101: Landasan adalah titik awal untuk 
penggunaan Standar GRI. Dokumen tersebut 
memiliki informasi penting tentang cara 
menggunakan dan merujuk Standar. 

Lihat Bagian 3 dari GRI 101: Landasan untuk 
informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan 
Standar GRI, dan klaim tertentu yang diperlukan 
organisasi untuk dimasukkan dalam materi yang 
dipublikasikan. 

A. Ikhtisar 
 
Standar ini adalah bagian dari Standar Pelaporan 
Keberlanjutan GRI (Standar GRI). Standar ini dirancang 
untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk 
melaporkan tentang dampak mereka terhadap 
perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. 

Standar GRI disusun sebagai standar modular yang 
saling terkait. Rangkaian lengkapnya dapat diunduh 
di www.globalreporting.org/standards/. 
 
Terdapat tiga Standar universal yang berlaku pada setiap 
organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan: 

GRI 101: Landasan
GRI 102: Pengungkapan Umum
GRI 103: Pendekatan Manajemen

Organisasi kemudian memilih dari seperangkat Standar 
GRI topik spesifik untuk pelaporan mengenai topik 
materialnya. Standar-standar ini dikelompokkan menjadi 
tiga seri: 200 (Topik ekonomi), 300 (Topik lingkungan), 
dan 400 (Topik sosial).
 
Setiap Standar topik termasuk pengungkapan khusus 
untuk topik tersebut, dan dirancang untuk digunakan 
bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen, yang 
digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemen 
untuk topik tersebut. 

B. Menggunakan Standar GRI dan membuat klaim
 
Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan 
Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan 
Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang 
sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi 
dalam setiap materi yang diterbitkan. 
 
1.  Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen 

untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai 
dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan 
laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), 
bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang 
tercakup dalam laporan.  
 
Suatu organisasi yang menyiapkan sebuah laporan 
sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar 
ini, GRI 302: Energi, jika ini adalah salah satu 
topik materialnya. 

2.  Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, 
juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi 
tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai 
dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan 
menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus 
menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. 

GRI 
103

GRI 
102

Standar 
topik spesifik

Standar 
Universal

Titik awal untuk 
menggunakan 
Standar GRI

GRI 
101

Landasan

Pengungkapan 
Umum

Pendekatan 
Manajemen

Untuk melaporkan 
informasi kontekstual 
tentang sebuah 
organisasi

Untuk melaporkan 
pendekatan manajemen 
untuk setiap topik 
material

Pilih dari standar-standar ini untuk melaporkan 
pengungkapan spesifik untuk setiap topik material

GRI 
300

Lingkungan

GRI 
400

Sosial

GRI 
200

Ekonomi

Gambar 1 
Ikhtisar rangkaian Standar GRI

https://www.globalreporting.org/standards/media/1529/bahasa-indonesia-gri-101-foundation-2016.pdf#page=21
http://www.globalreporting.org/standards/
https://www.globalreporting.org/standards/media/1529/bahasa-indonesia-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/1530/bahasa-indonesia-gri-102-general-disclosures-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/1531/bahasa-indonesia-gri-103-management-approach-2016.pdf
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C. Persyaratan, rekomendasi, dan panduan
 
Standar GRI mencakup: 
 
Persyaratan. Ini adalah instruksi wajib. Dalam teks ini, 
persyaratan disajikan dalam huruf tebal dan ditandai 
dengan kata ‘harus’. Persyaratan harus dibaca dalam 
konteks rekomendasi dan panduan; namun, sebuah 
organisasi tidak diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi 
atau panduan untuk mengklaim bahwa laporan telah 
disusun sesuai dengan Standar.

Rekomendasi Ini adalah kasus ketika tindakan tertentu 
dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam teks ini, 
kata ‘sebaiknya’ menunjukkan rekomendasi.

 Panduan. Bagian-bagian ini mencakup informasi 
latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk 
membantu organisasi lebih memahami persyaratan.

Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua 
persyaratan yang berlaku untuk mengklaim bahwa 
laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. 
Lihat GRI 101: Landasan untuk informasi lebih lanjut.

D. Konteks latar belakang
 
Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan 
lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem 
alami yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, 
air dan ekosistem.

GRI 302 membahas topik energi.

Suatu organisasi dapat mengkonsumsi energi dalam 
berbagai bentuk, seperti bahan bakar, listrik, pemanasan, 
pendinginan, atau uap. Energi dapat dihasilkan sendiri 
atau dibeli dari sumber eksternal dan dapat berasal dari 
sumber daya terbarukan (seperti angin, air, atau solar) 
atau dari sumber daya tak terbarukan (seperti batu bara, 
minyak bumi, atau gas alam).

Menggunakan energi dengan lebih efisien dan memilih 
sumber daya energi terbarukan sangat penting untuk 
memerangi perubahan iklim dan menurunkan dampak 
organisasi secara keseluruhan terhadap lingkungan.

Konsumsi energi juga dapat terjadi di sepanjang kegiatan 
hulu dan hilir yang terhubung dengan operasi organisasi. 
Hal ini dapat mencakup penggunaan produk yang dijual 
organisasi oleh konsumen, dan penanganan pada akhir 
masa pakai produk-produk ini.

Pengungkapan dalam Standar ini bisa memberikan 
informasi tentang dampak suatu organisasi terkait energi, 
dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya.

https://www.globalreporting.org/standards/media/1529/bahasa-indonesia-gri-101-foundation-2016.pdf#page=21
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Standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik 
spesifik. Hal ini ditetapkan dalam Standar sebagai berikut: 

• Pengungkapan pendekatan manajemen (bagian ini merujuk pada GRI 103)
• Pengungkapan 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi
•  Pengungkapan 302-2  Konsumsi energi di luar organisasi
• Pengungkapan 302-3 Intensitas energi
• Pengungkapan 302-4 Pengurangan konsumsi energi
• Pengungkapan 302-5  Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk 

dan jasa

Persyaratan pelaporan

1.1   Organisasi pelapor harus melaporkan pendekatan manajemennya terhadap energi dengan 
menggunakan GRI 103: Pendekatan Manajemen.

GRI 302:
Energi

1. Pengungkapan pendekatan manajemen

Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik 
material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa 
pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan pendekatan 
manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifik atas topik-topik tersebut.

Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan GRI 103: Pendekatan Manajemen 
untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. GRI 103 menjelaskan cara melaporkan pendekatan 
manajemen dan informasi apa yang diberikan.

Panduan

Saat melaporkan pendekatan manajemen untuk energi, 
organisasi pelapor juga dapat menjelaskan apakah 
organisasi itu tunduk pada peraturan dan kebijakan energi 
tingkat negara, regional atau industri. Selain itu, organisasi 
dapat memberikan contoh peraturan dan kebijakan ini.

https://www.globalreporting.org/standards/media/1531/bahasa-indonesia-gri-103-management-approach-2016.pdf
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Pengungkapan 302-1
Konsumsi energi dalam organisasi

2. Pengungkapan topik spesifik

 Persyaratan pelaporan

2.1   Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-1, organisasi pelapor harus:

 2.1.1  menghindari penghitungan ganda dari konsumsi bahan bakar, ketika melaporkan konsumsi 
energi yang dihasilkan sendiri. Jika organisasi menghasilkan listrik dari sumber bahan bakar 
tak terbarukan atau terbarukan dan kemudian mengkonsumsi listrik yang dihasilkan, 
konsumsi energi harus dihitung sekali sebagai konsumsi bahan bakar;

 2.1.2   melaporkan konsumsi bahan bakar secara terpisah untuk sumber bahan bakar terbarukan 
dan tak terbarukan;

 2.1.3   hanya melaporkan energi yang dikonsumsi oleh entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh 
organisasi;

 2.1.4   menghitung konsumsi energi total dalam organisasi, dalam joule atau kelipatannya dengan 
menggunakan formula berikut:

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

a.   Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan, dalam joule atau 
kelipatannya, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan.

b.   Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya terbarukan, dalam joule atau 
kelipatannya, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan.

c.  Dalam joule, watt jam atau kelipatannya, total:

  i.  konsumsi listrik

  ii.  konsumsi pemanasan

  ii.  konsumsi pendinginan

  iv.  konsumsi uap

d.  Dalam joule, watt jam atau kelipatannya, total:

  i.  listrik terjual

  ii.  pemanasan terjual

  iii.  pendinginan terjual

  iv.  uap terjual

e.  Konsumsi energi total dalam organisasi, dalam joule atau kelipatannya.

f.  Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan.

g.  Sumber faktor konversi yang digunakan.

302-1
Pengungkapan
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Rekomendasi pelaporan

2.2   Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-1, organisasi pelapor sebaiknya:

 2.2.1  menerapkan faktor-faktor konversi secara konsisten untuk data yang diungkapkan;

 2.2.2   menggunakan faktor-faktor konversi lokal untuk mengonversi bahan bakar ke joule, atau kelipatannya, 
jika mungkin;

 2.2.3  menggunakan faktor konversi generik, ketika faktor-faktor konversi lokal tidak tersedia;

 2.2.4   jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, jelaskan pendekatan untuk memilih mereka;

 2.2.5   memiilih Batasan topik yang konsisten untuk konsumsi energi. Jika mungkin, Batasan sebaiknya 
konsisten dengan yang digunakan dalam Pengungkapan 305-1 dan 305-2 dari GRI 305: Emisi;

 2.2.6   jika membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, berikan perincian data konsumsi 
energi berdasarkan:

  2.2.6.1  unit bisnis atau fasilitas;

  2.2.6.2  negara;

  2.2.6.3   Jenis sumber daya (lihat definisi untuk daftar sumber daya tak terbarukan dan sumber daya 
terbarukan);

  2.2.6.4  jenis kegiatan.

Panduan

Latar belakang

Untuk beberapa organisasi, listrik adalah satu-satunya 
bentuk signifikan dari energi yang mereka konsumsi. Bagi 
yang lain, sumber daya energi seperti uap atau air yang 
disediakan dari pabrik pemanasan distrik atau pabrik air 
dingin juga dapat menjadi penting.

Energi dapat dibeli dari sumber daya di luar organisasi atau 
diproduksi oleh organisasi itu sendiri (dihasilkan sendiri).

Sumber bahan bakar tak terbarukan dapat mencakup 
bahan bakar untuk pembakaran di boiler, tungku, 
pemanas, turbin, flare, insinerator, generator dan 
kendaraan yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. 
Sumber bahan bakar tak terbarukan mencakup bahan 
bakar yang dibeli oleh organisasi. Sumber bahan bakar tak 
terbarukan ini juga mencakup bahan bakar yang dihasilkan 
oleh kegiatan organisasi – seperti batu bara tambang, atau 
gas dari minyak dan ekstraksi gas.

Bahan bakar terbarukan dapat mencakup bahan bakar 
nabati (biofuel), ketika dibeli untuk penggunaan langsung, 
dan biomassa dalam sumber daya yang dimiliki atau 
dikendalikan oleh organisasi.

Mengonsumsi bahan bakar tak terbarukan biasanya 
menjadi kontributor utama pada emisi GRK (Cakupan 1) 
langsung, yang dilaporkan pada Pengungkapan 305-1 
di GRI 305: Emisi. Mengonsumsi listrik, pemanasan, 
pendinginan, dan uap yang dibeli berkontribusi pada emisi 
energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung organisasi, yang 
dilaporkan dalam Pengungkapan 305-2 di GRI 305: Emisi.

Pengungkapan 302-1 
Lanjutan

Konsumsi energi total dalam organisasi

+

+

+

-

=
Bahan bakar tak terbarukan yang dikonsumsi

Bahan bakar terbarukan yang dikonsumsi

Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dibeli untuk konsumsi

Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dihasilkan sendiri,  
yang tidak dikonsumsi (lihat klausul 2.1.1)

Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dijual

https://www.globalreporting.org/standards/media/1542/bahasa-indonesia-gri-305-emissions-2016.pdf#page=7
https://www.globalreporting.org/standards/media/1542/bahasa-indonesia-gri-305-emissions-2016.pdf#page=9
https://www.globalreporting.org/standards/media/1542/bahasa-indonesia-gri-305-emissions-2016.pdf#page=7
https://www.globalreporting.org/standards/media/1542/bahasa-indonesia-gri-305-emissions-2016.pdf#page9
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Pengungkapan 302-2
Konsumsi energi di luar organisasi

 Persyaratan pelaporan

2.3   Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-2, organisasi pelapor harus 
tidak memasukkan konsumsi energi yang dilaporkan dalam Pengungkapan 302-1.

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

a.  Konsumsi energi total di luar organisasi, dalam joule atau kelipatannya.

b.  Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan.

c.  Sumber faktor konversi yang digunakan.

302-2
Pengungkapan

Rekomendasi pelaporan

2.2 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-2, organisasi pelapor sebaiknya:

 2.4.1   jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, jelaskan pendekatan untuk memilih mereka;

 2.4.2   membuat daftar konsumsi energi di luar organisasi, dengan perincian berdasarkan kategori dan kegiatan 
hulu dan hilir.

Panduan

Panduan untuk Pengungkapan 302-2

Organisasi pelapor dapat mengidentifikasi konsumsi 
energi di luar organisasi dengan menilai apakah konsumsi 
energi suatu kegiatan:

•  berkontribusi signifikan terhadap total konsumsi 
energi yang diantisipasi di luar organisasi;

•  menawarkan potensi pengurangan yang dapat 
dilakukan atau dipengaruhi organisasi;

•  berkontribusi terhadap risiko yang terkait 
perubahan iklim, seperti keuangan, regulasi, 
rantai pasokan, produk dan pelanggan, litigasi, dan 
risiko reputasi;

•  dianggap material oleh pemangku kepentingan, 
seperti pelanggan, pemasok, investor, atau 
masyarakat sipil;

•  hasil dari kegiatan pengalihdayaan yang sebelumnya 
dilakukan internal, atau yang biasanya dilakukan 
internal oleh organisasi lain dalam sektor yang sama;

•  telah diidentifikasikan sebagai signifikan untuk 
sektor organisasi;

• memenuhi kriteria tambahan untuk menentukan 
relevansi, yang dikembangkan oleh organisasi atau 
organisasi dalam sektornya.

Organisasi dapat menggunakan kategori dan kegiatan hulu 
dan hilir berikut dari ‘Standar Akuntansi dan Pelaporan 
Rantai Nilai Korporat (Cakupan 3) Protokol GRK’ untuk 
mengidentifikasi konsumsi energi yang relevan di luar 
organisasi (lihat rujukan 2 di bagian Rujukan): 

Kategori hulu

1. Barang dan jasa yang dibeli

2. Barang modal

3.  Kegiatan terkait bahan bakar dan energi (tidak 
tercakup dalam Pengungkapan 302-1)

4. Distribusi dan transportasi hulu

5. Limbah yang dihasilkan dalam operasi

6. Perjalanan bisnis

7. Karyawan komuter

8. Aset yang disewa di hulu  

Hulu lainnya

Kategori hilir

9. Distribusi dan transportasi hilir

10. Pengolahan produk terjual

11. Penggunaan produk terjual

12. Penanganan pada akhir masa pakai produk terjual

13. Aset disewa di hilir

14. Waralaba

15. Investasi 

 Hilir lainnya
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Untuk setiap kategori dan kegiatan ini, organisasi 
dapat menghitung atau memperkirakan jumlah 
energi yang dikonsumsi.

Organisasi dapat melaporkan konsumsi energi secara 
terpisah untuk sumber daya tidak terbarukan dan 
sumber daya terbarukan.

Latar belakang

Konsumsi energi juga dapat terjadi di luar organisasi, 
yaitu di sepanjang kegiatan hulu dan hilir organisasi 
yang dihubungkan dengan operasinya. 

Hal ini dapat mencakup penggunaan produk yang dijual 
organisasi oleh konsumen, dan penanganan pada akhir 
masa pakai produk.

Mengukur konsumsi energi di luar organisasi dapat 
memberikan dasar untuk menghitung beberapa emisi 
GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya yang relevan 
dalam Pengungkapan 305-3 dari GRI 305: Emisi.

Pengungkapan 302-2
Lanjutan

https://www.globalreporting.org/standards/media/1542/bahasa-indonesia-gri-305-emissions-2016.pdf#page=11
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Pengungkapan 302-3
Intensitas energi

 Persyaratan pelaporan

 2.5  Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-3, organisasi pelapor harus:

 2.5.1   menghitung rasio dengan membagi konsumsi energi mutlak (pembilang) dengan metrik 
khusus organisasi (penyebut);

 2.5.2   jika melaporkan rasio intensitas untuk energi yang dikonsumsi dalam organisasi dan 
di luarnya, laporkan rasio intensitas ini secara terpisah.

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

a.  Rasio intensitas energi untuk organisasi.

b.  Metrik khusus organisasi (penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio.

c.   Jenis-jenis energi yang termasuk dalam rasio intensitas; apakah bahan bakar, listrik, pemanasan, 
pendinginan, uap, atau semuanya.

d.  Apakah rasio menggunakan konsumsi energi dalam organisasi, di luarnya, atau keduanya.

302-3
Pengungkapan

Rekomendasi pelaporan

2.6   Ketika menyusun informasi yang ditetapkan dalam Pengungkapan 302-3, organisasi pelapor harus, jika 
membantu transparansi atau perbandingan dari waktu ke waktu, memberikan perincian rasio intensitas 
energi dengan:

 2.6.1  unit bisnis atau fasilitas;

 2.6.2 negara;

 2.6.3   jenis sumber daya (lihat definisi untuk daftar sumber daya tak terbarukan dan sumber daya 
terbarukan);

 2.6.4  jenis kegiatan.

Panduan untuk Pengungkapan 302-3

Rasio intensitas dapat diberikan untuk, antara lain:

•  produk-produk (seperti energi yang dikonsumsi 
per unit yang diproduksi);

• jasa (seperti energi dikonsumsi per fungsi atau 
per jasa);

• penjualan (seperti energi dikonsumsi per unit 
moneter penjualan).

Metrik khusus organisasi (penyebut) dapat meliputi:

• unit produk;

• volume produksi (seperti ton metrik, liter, 
atau MWh);

• ukuran (seperti ruang lantai m2);

• jumlah karyawan purnawaktu;

• unit moneter (seperti pendapatan atau penjualan).

Latar belakang

Rasio intensitas energi menjelaskan konsumsi energi 
dalam konteks metrik khusus organisasi. 

Rasio ini menjelaskan energi yang diperlukan per unit 
kegiatan, keluaran, atau metrik khusus organisasi lainnya. 
Rasio intensitas sering kali dinamakan data dampak 
lingkungan yang dinormalisasi. 

Dikombinasikan dengan konsumsi energi total organisasi, 
yang dilaporkan dalam Pengungkapan 302-1 dan 302-2, 
intensitas energi membantu mengontekstualisasikan 
efisiensi organisasi, termasuk dalam kaitannya dengan 
organisasi lain.

Lihat rujukan 1 dan 3 pada bagian Rujukan.

Panduan
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Pengungkapan 302-4
Pengurangan konsumsi energi

 Persyaratan pelaporan

2.7   Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-4, organisasi pelapor harus:

 2.7.1   tidak memasukkan pengurangan yang disebabkan menurunnya kapasitas produksi atau 
pengalihdayaan;

 2.7.2   menjelaskan apakah pengurangan energi diperkirakan, bermodelkan atau bersumber 
dari pengukuran langsung. Jika menggunakan perkiraan atau pemodelan, organisasi 
harus mengungkapkan metode yang digunakan.

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

a.   Jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai sebagai akibat langsung dari inisiatif konservasi 
dan efisiensi, dalam joule atau kelipatannya.

b.   Jenis-jenis energi yang termasuk dalam pengurangan; apakah bahan bakar, listrik, pemanasan, 
pendinginan, uap, atau semuanya.

c.   Dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi, seperti tahun dasar atau kondisi awal, 
termasuk alasan untuk memilihnya.

d.  Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan.

302-4
Pengungkapan

Rekomendasi pelaporan

2.8   Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Pengungkapan 302-4, organisasi pelapor sebaiknya, jika 
menggunakan standar dan metodologi yang berbeda, menjelaskan pendekatan untuk memilih mereka.

Panduan untuk Pengungkapan 302-4

Organisasi pelapor dapat memprioritaskan 
mengungkapkan inisiatif pengurangan yang dilaksanakan 
dalam periode pelaporan, dan yang memiliki potensi 
untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
pengurangan. Inisiatif pengurangan dan sasarannya dapat 
dijelaskan dalam pendekatan manajemen untuk topik ini.

Inisiatif pengurangan dapat mencakup:

• perancangan ulang proses;

• konversi dan pemasangan tambahan (retrofit) 
pada peralatan;

• perubahan perilaku;

• perubahan operasional.

Organisasi dapat melaporkan pengurangan dalam 
konsumsi energi dengan menggabungkan jenis energi, 
atau secara terpisah untuk bahan bakar, listrik, 
pemanasan, pendinginan, dan uap.

Organisasi juga dapat memberikan perincian pengurangan 
dalam konsumsi energi berdasarkan inisiatif individu
atau inisiatif kelompok.

Panduan
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Pengungkapan 302-5
Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa

 Persyaratan pelaporan

Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut:

a.   Pengurangan pada energi yang dibutuhkan produk dan jasa terjual yang dicapai selama periode 
pelaporan, dalam joule atau kelipatannya.

b.   Dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi, seperti tahun dasar atau kondisi awal, 
termasuk alasan untuk memilihnya.

c.  Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan.

302-5
Pengungkapan

Rekomendasi pelaporan

2.9 Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam Pengungkapan 302-5, organisasi pelapor sebaiknya:

 2.9.1   jika tunduk pada standar dan metodologi yang berbeda, jelaskan pendekatan untuk memilih mereka;

 2.9.2   merujuk pada standar yang digunakan industri untuk memperoleh informasi ini, jika tersedia 
(seperti konsumsi bahan bakar mobil untuk 100 km pada 90 km/jam).

Panduan untuk Pengungkapan 302-5

Angka berorientasi penggunaan dapat mencakup, 
misalnya, persyaratan energi mobil atau komputer.

Pola konsumsi dapat mencakup, misalnya, penggunaan 
energi yang berkurang 10 persen per 100 km yang dilalui 
atau per unit waktu (jam, hari kerja rata-rata).

Panduan
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Rujukan
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