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DISKUSI :

Apakah ada seseorang disini yang berpikir
penurunan 10% konsumsi energi tanpa
investasi finansial adalah hal yang sulit
untuk dicapai ?



We found out that 
individual’s skill of 

energy saving were 

different by each 

person.





By deploying ISO 
50001, we have 

been able to 

enhance their 

energy saving skills.





APA ITU

MANAJEMEN ENERGI?
Suatu langkah mendukung organisasi

dalam upaya mereka menyusun dan

mengimplementasikan suatu sistem

manajemen energi yang comprehensive, 

serta untuk terus meningkatkan kinerja

energi. Berdasarkan pemenuhan

persyaratan hukum, identifikasi dan

analisa dari semua yang berhubungan

dengan pertimbangan energi, membuat

transparan aliran energi, menghemat

biaya, dan mengurangi emisi gas rumah

kaca.



MENGAPA PERLU

MANAJEMEN ENERGI 
PADA PENGELOLAAN GEDUNG?

Sektor bangunan gedung
menyerap sebesar 40% sumber
energi dunia

Sektor bangunan gedung
berkontribusi terhadap 30% 
emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) di Indonesia

Biaya energi dapat secara langsung
mengurangi beban biaya operasional
yang berdampak langsung kepada
biaya service charge, karena komponen
biaya energi itu mencapai 15% dari
biaya service charge

Komponen Biaya

Service Charge

Efisiensi energi tidak
terintegrasi pada praktik
operasional dan
manejemen sehari-hari



HAL YANG DICAPAI DARI PELAKSANAAN 
MANAJEMEN ENERGI 

FOKUS MANAJEMEN

AKTIVITAS BERDASARKAN 

KONSEP PLAN, DO, CHECK 

DAN ACTION (PDCA)

PERBAIKAN KINERJA 

ENERGI



FOKUS MANAJEMEN



ISO 50001 Models

4.2. Tanggung Jawab Manajemen

4.7. Peninjauan ulang& 
peningkatan oleh manajemen

Continual 
Improvement

4.4. Perencanaan

4.5.  Penerapan

4.5.2. Kompetensi, Training dan kesadaran
4.5.3. Komunikasi

4.5.4. Dokumentasi
4.5.5. Pengendalian
4.5.6. Desain
4.5.7. Pengadaan jasa,peralatan dan produk terkait energi

4.6.Pengukuran dan Evaluasi

4.6.1. Monitoring,Pengukuran dan analisa

4.6.2. Evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan

hukum dan persyaratan lainnya.

4.6.3. Internal Audit

4.6.4. Ketidaksesuaian,Tindakan korektif

dan pencegahan

4.6.5. Rekaman Kontrol

4.2.1. Dukungan dan Komitmen
Manajemen

4.2.2. Management Representative

4.3.Kebijakan Energi

4.4.2. Peraturan perundangan

4.4.3. Energy Review,

4.4.4. Energy Baseline

4.4.5. Energy Performance Indicator.

4.4.6. Energy Objective, Target & Rencana
Aksi.

4.7. 2.Input Tinjauan Manajemen

4.7.3. Output Tinjauan Manajemen



PDCA



KINERJA ENERGI
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2.2.1. DUKUNGAN MANAJEMEN

Organisasi harus mendifinisikan dan

menyetujui kebijakan Energi. 

Kebijakan Energi harus :

• Ditandatangani oleh pimpinan

tertinggi (pengusaha atau

pengurus)

• Tertulis & bertanggal

• Memuat pernyataan komitmen

dan tujuan Energi perusahaan

• Disosialisasikan/disebarluaskan

• Bersifat dinamik dan ditinjau ulang

agar tetap updated



2.2.2. KOMITE MANAJEMEN ENERGI

Ketua

Chief Engineering

Sekretaris

Admin Engineering

Anggota

HR

1. Nama 

2. Nama 

3. Nama 

Anggota

F&A

1. Nama 

2. Nama 

3. Nama 

Anggota

GA

1. Nama 

2. Nama 

3. Nama 

Anggota

Purchasing

1. Nama 

2. Nama 

3. Nama 

Anggota

Engineering

Nama 

Anggota

Tenant Relation

Nama 

Anggota

Housekeeping

Nama 

Anggota

Security

Nama 

Property Manager

Advisor

Chief Operation

Chief Engineering

Safety OfficerHR&GA



TUGAS KOMITE ENERGI

Menyetujui kebijakan energi, struktur organisasi Komite Energi, 
dan sasaran energi.Advisor

Ketua Komite
Energi

Sekertaris Komite
Energi

1. Membuat undangan rapat dan notulen
2. Mengelola administrasi dan surat-surat komite energi
3. Membuat laporan bulanan terkait kegiatan komite energi

kepada top management

4. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program-
program penghematan energi di organisasi

1. Memimpin semua rapat pleno komite energi ataupun
menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno

2. Menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya
pelaksanaan program-program penghematan energi listrik dan
air

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan manajemen
energi kepada top management



TUGAS KOMITE ENERGI

Engineering

• Memantau
• Menganalisa dan mencari 
solusi penghematan dalam 
penggunaan energi listrik 

dan air.

Housekeeping

• Memastikan operasional
On/Off equipment sesuai

schedule/aktifitas, Memantau
penggunaan air daur ulang, 

penghijauan, pemeliharaan dan
nursery tanaman roof garden 

dan perimeter luar

Tenant 
Relation

• Memastikan operasional
On/Off equipment sesuai

schedule/aktifitas
•Melakukan kampanye

penghematan energi dan
penggunaan peralatan yang 

ramah lingkungan kepada
Penghuni/Penyewa

Anggota

1) Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan
seksi masing-masing

2) Melaporkan kepada ketua komite atas kegiatan yang telah
dilaksanakan



Security & 
Safety Officer

•Memantau dan memastikan
On/Off lampu Penerangan, 

AC dan Lift berdasarkan
schedule yang ditetapkan

F&A

•Memastikan operasional
On/Off equipment sesuai

schedule/aktifitas
•Memantau tagihan listrik, air 

dan Capex terkait improvement 
penghematan energi

Purchasing

• Memastikan operasional
On/Off equipment sesuai

schedule/aktifitas
•Melakukan pembelian

barang/peralatan dengan
kriteria hemat energi

Anggota

TUGAS KOMITE ENERGI



HR

•Memastikan operasional
On/Off equipment sesuai

schedule/aktifitas
•Memfasilitasi kegiatan/ 

training tentang penghematan
energi

Anggota

TUGAS KOMITE ENERGI



2.2.3. KEBIJAKAN ENERGI

Dokumen kebijakan berisi :
➢ Komitmen perbaikan terus menerus atas kinerja energi melalui
pengembangan dan pencapaian tujuan dan target yang relevan.
➢ Komitmen untuk menyediakan informasi dan sumberdaya yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan dan target efisiensi energi.
➢ Komitmen untuk selalu memenuhi persyaratan legal dan persyaratan
lain yang berhubungan dengan penggunaan energi
➢mendukung pembelian produk dan layanan hemat energi sepanjang
secara ekonomi layak
➢mendukung praktik desain yang hemat energi pada proyek-proyek
baru
➢ Kebijakan harus dikomunikasikan pada setiap tingkatan departemen
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• Menetapkan dan memelihara prosedur untuk
inventarisasi, identifikasi dan pemahaman
peraturan perundangan (pemenuhan) dan
persyaratan lainnya yang berkaitan dengan
Energi.

• Dilakukan analisa keterpenuhannya

• Harus selalu di-update

• Dikomunikasikan kepada semua pihak yang 
bekerja dalam organisasi



REGULASI

• UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

• UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

• PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

• PERMEN ESDM No.14 Tahun 2013 Tentang Manajemen

Energi.

• Standar SNI ISO 50001:2011 Sistem Manajemen Energi

• Standar SNI ISO 50006:2014 Mengukur Kinerja Energi dengan

Menggunakan Baseline Energi dan Indikator Kinerja Energi

(EnPI).

• Standar SNI ISO 50015:2014 Perhitungan dan Verifikasi Kinerja

Energi dan Organisasi.



2.4.2 Energy Review,Baseline, 
Performance Indicator

Adalah proses untuk 
menentukan kinerja energi 
organisasi berdasarkan 
data atau pengukuran 
yang sebenarnya, yang 
mengarah ke identifikasi 
peluang untuk 
penghematan dan
perbaikan. 



KONSEP ‘TINJAUAN ENERGI’



MENGEMBANGKAN HASIL 
TINJAUAN ENERGI

• Melihat data 
historistis energi
tahunan, konsumsi
energi public area

• Membuat
trending dan grafik

TAHAP 1

• Melakukan analisa dari
data dari pengguna energi
terbesar
• Analisa Significant Energi
Use (SeU) di public area

TAHAP 2

• Menentukan Base Year, 
Baseline , Target Energi
yang diharapkan dan
Energi Performance 
Indicator (EnPIS) dari
data konsumsi energi
tersebut

TAHAP 3
• Melihat potensi peluang 

untuk penghematan 
energi dari data 
konsumsi energi public 
area tersebut

TAHAP 4

• Menentukan
Objective,Target dan
Action Plan terkait
rencana penghematan
energi. 

TAHAP 5



Data Historistis

Tujuan dari langkah
ini adalah untuk

menetapkan Target 
penggunaan energi
tahun berikutnya, 
berdasarkan data 

dari tahun
sebelumnya

Bulan
2017

Energi
(kWh)

Okupansi
(%)

Januari 91,207 3%
Februari 95,768 4%
Maret 90,303 5%
April 101,084 6%
Mei 99,445 6%
Juni 93,022 6%
Juli 93,946 7%
Agustus 85,993 10%
September 79,037 12%
Oktober 86,923 14%
November 78,814 15%
Desember 77,548 18%
Total 1,073,090 



PERTANYAANNYA?

Berapa banyak energi
yang sudah dihemat

pada tahun 2017?

Berapa target 
konsumsi energi
pada tahun 2018?

Apakah
penghematan

energi lebih lanjut
masih dapat dicapai

di tahun 2018?

Apa faktor
pendorong

pendorong utama
konsumsi energi?



SeU
(Significant Energi Use)

Menentukan
penggunaan energi

significant use 
merupakan

tahapan dalam
perencaanaan

energi.

Penerang
an

dan AC

Lift
Kolam 
Renang STP

Profile Beban

Listrik Perkantoran

Profile Beban

Listrik Apartemen



BAGAIMANA MENGHITUNG SeU?

Membuat neraca energi untuk 

mengidentifikasi penggunaan energi 

pada peralatan atau proses

Membuat graphic peringkat penggunaan 

energi utilitas dengan Mengindentifikasi 

SeU 



KATA KUNCI 

DALAM 

PENENTUAN 

SeU

❑ Siapa pengguna energi tunggal
terbesar di utilitas gedung

❑ Apakah ada penyimpangan
terhadap standar energi dan Berapa
energi yang digunakan

❑ Apa saja yang mendorong
penggunaannya

❑ Apa yang menyebabkannya
meningkat atau menurun

❑ Siapa yang mempengaruhi
penggunaan energi pada system
tersebut



Significant Energy Use Data Assessment 
Control (SEUDAC)



3. MENENTUKAN :

BASE YEAR ENERGI

BASELINE ENERGI

TARGET  ENERGI

Energy Performance 

Indicator (EnPIS)



BASE YEAR ENERGI

Base Year didefinisikan 
sebagai periode yang 
dijadikan acuan
baseline.



CONTOH PENENTUAN BASE YEAR

Data Energi Tahun

2018



BASELINE ENERGI

Baseline didefinisikan sebagai 
data penggunaan energi dari 
organisasi pada periode 
tertentu yang tepat sebagai 
referensi/pembanding dalam 
mengevaluasi kinerja energi



PENENTUAN BASELINE ENERGI YANG DIHARAPKAN 

DIBAGI MENJADI 2 (DUA) METODE YAITU :

Gedung ExistingGedung Baru



Gedung Baru

TIPE METODE

Karena gedung baru belum
memiliki data baseline Penentuan
baseline diambil dari proposal 

pengajuan budget energi. 

Gedung Existing
Mencari baseline dengan

menggunakan metode average ratio 
atau metode regresi terhadap energi
dan juga metode regresi terhadap
faktor variabel pendorongnya

misalnya okupansi setelah itu baru
menentukan target penghematan

energi



VARIABEL PENDORONG YANG 
MEMPENGARUHI BASELINE



CONTOH CARA-1 MENENTUKAN BASELINE 
DARI BASE YEAR 2019



CONTOH CARA-2 MENENTUKAN BASELINE 
DARI BASE YEAR 2019



MENGUNCI NILAI BASELINE DARI BASE YEAR

NILAI BASELINE YANG DIKUNCI YANG DIJADIKAN DASAR 

KESEPAKATAN ANTARA HEAD OF 

ENGINEERING DENGAN MANAGEMENT ADALAH 

3.564 X + 6289, dan nilai baseline yang dikunci ini yang 

akan di pakai dalam menentukan Target penghematan

untuk tahun berikutnya, dimana nilai X adalah nilai

variabel aktual ditahun berikutnya.  



MENGUNCI NILAI BASELINE DARI BASE YEAR



TARGET ENERGI

“FROM X TO Y WHEN”



MENENTUKAN TARGET BERDASARKAN BASELINE



TARGET PERFORMANCE

TargetBaseline Saat Ini



Energy 
Performance 
Indicator

(EnPI)



ENERGY PERFORMANCE INDICATOR (EnPI)



MONITORING 

ENERGY PERFORMANCE INDICATOR (EnPI)
CUSUM CHART



MONITORING 

ENERGY PERFORMANCE INDICATOR (EnPI)
INTENSITAS KONSUMSI ENERGI (IKE)



4. Identifikasi Potensi Peluang 
Penghematan Energi

MELIHAT POTENSI 
KEGIATAN OPERASIONAL

MAINTENANCE
PEMANFAATAN 
TEKNOLOGI

AUDIT ENERGI



FISH BONE DIAGRAM



5.OTP(Objective, Target, Program)

Tujuan energi ditentukan sebagai
komitmen untuk meningkatkan kinerja
energi yang harus dikomunikaskan ke
seluruh organisasi

Target harus ditetapkan untuk 
memastikan kepatuhan dengan kebijakan 
energi organisasi, dan untuk 
memfasilitasi perbaikan berkelanjutan 
dalam kinerja energi. 



OBJECTIVE, TARGET, PROGRAM



Fungsi
Penggunaan Energi yang Efisien

Kriteria Objective :

Bisnis Proses (BP) Program manajemen energi selalu dimasukan kedalam business plan 
tahunan

Sistem Manajemen (SM) Memastikan program pencapaian kinerja energi tercapai di tahun 2017

Infrastruktur Organisasi (IO) - Melakukan improvement grouping lampu parkir menggunakan timer

Kepegawaian (KP) Meningkatkan kesadaran aspek energi pada karyawan di tahun 2017
Pelayanan Admnistrasi (PA) -

Layanan Operasional (LO)

- Total konsumsi energi public area tidak boleh melebihi 1 Juta kWh di
tahun 2017 

- Total konsumsi energy air public area tidak boleh melebih 5000 m3 
ditahun 2017

Pengadaan Barang (PB) Ditahun 2023 seluruh peralatan terkait Significant Energi Use (SeU) sudah
diganti dengan peralatan yang berlabel hemat energi.

Manajemen Keuangan (MK) -



Fungsi
Plan Do Check Action

Kriteria/Objective KPI/Target Action Plan PIC Due Date
Metode 

Pengukuran
Frekuensi 
Evaluasi

Reff Dok
Metode 

Pelaporan
Bentuk 
Laporan

BP Program 
Manajemen
energy selalu
dimasukan
dalam business 
plan tahunan

Min 1 Bulan
sudah selesai
sebelum dibahas
bersama tim
SPM Pusat

Meriview dan
membuat sasaran
mutu,energy dan K3 
serta membahasnya
pada saat
management review 
untuk dimasukan
kedalam rencana
bisplan tahunan

PM & All 
Chief

November Sasaran mutu, 
energy dan K3 
sudah masuk 
ke dalam 
bisplan pada 
saat 
pembahasan 
dengan SPM 
Pusat untuk 
persetujuan

1 Tahun Bisplan,h
asil 
manajem
en 
review 
terkait 
energi

Internal 
meeting, 
Monthly 
Report

MOM,Mo
nthly 
Report 
(Soft 
Copy)

SM Memastkan
program 
pencapaian
knerja energy 
tercapai di tahun
2017

1. Pembentuk
an Komite 
Manajemen 
Energi

Membuat struktur 
organisasi komite 
energi dan approval 
persetujuan ke Top 
Management

All Dept. April Struktur
organisasi
komite energi
yang sudah
disetujui oleh
Top 
Management

1 tahun Minutes 
of 
meeting, 
form 
struktur 
organisas
i, 
peraturan
/undang-
undang

Internal 
Meeting,M
onthly
Report

Hardcopy
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2.5.1. KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KESADARAN

Orang-orang yang memiliki 
keterampilan yang dibutuhkan, 
pengetahuan, kualifikasi dan kapasitas 
untuk melakukan tugas mereka yang 
secara signifikan dapat mempengaruhi 
penggunaan energi atau pelaksanaan 
Sistem Manajemen Energi

• Kombinasi pendidikan
• Pelatihan, keterampilan dan
• Pengalaman dari orang yang 
relevan

DASAR PENILAIAN



ORGANISASI HARUS MEMASTIKAN KARYAWAN MEMILIKI 
KOMPETENSI 

DAN PELATIHAN AKAN :

• Organisasi harus memastikan personil yang 
memiliki tugas operasional yang berdampak
pada energi harus kompeten

• Organisasi harus mengidentifikasi dan
menyediakan pelatihan yang sesuai dengan
Penghematan Energi bagi seluruh karyawan.

• Organsasi harus mengembangkan prosedur
guna memastikan semua orang memiliki
kepedulian tentang Energi



ORGANISASI HARUS MEMASTIKAN KARYAWAN 

MEMILIKI KESADARAN AKAN:

•Kebijakan Energi
•Prosedur
•Dampak aktual atau potensial, sehubungan 
dengan penggunaan energi 
•Bagaimana tindakan mereka berkontribusi 
terhadap pencapaian tujuan dan target kinerja 
energi



2.5.2. KOMUNIKASI

Komunikasi yang 
dilakukan adalah

komunikasi internal 
yang meliputi

komunikasi antara
level yang berbeda
didalam organisasi, 
departemen ataupun

shift.

Alat komunikasi : 
1) Media penempelan sticker 

atau poster
2) Energy Talk/Sosialisasi 
3) Meeting Operasional
4) Breifing setiap pergantian Shift 



Manual Energi

Prosedur energi

Support Dokumen

2.5.3. Dokumentasi

Dokumen Wajib :

1. Cakupan dan batasan

Energi

2. Kebijakan Energi

3. Target, Sasaran dan
Program 

4. Dokumen, termasuk

catatan yg diwajibkan

dalam Manajemen Energi

5. Dokumen-dokumen lain 
yang diperlukan

organisasi

Control 

Document



1. Prosedur Identifikasi Peraturan Perundangan, updating dan
evaluasi pemenuhan

2. Prosedur SEUDAC

3. Prosedur komunikasi internal dan eksternal

4. Prosedur Operasional & Support Dokumen terkait Energi

5. Prosedur Monitoring, pengukuran dan analisis

6. Prosedur lain terintegrasi dengan ISO 9001 

❑ Prosedur pelatihan & competensi

❑ Prosedur Pengendalian Dokumen

❑ Prosedur Pengendalian Catatan

❑ Prosedur Pembelian

❑ Prosedur internal audit

❑ Prosedur CPAR

❑ Prosedur Management Review



2.5.4.Pengendalian Dokumen

Seluruh dokumen yg disyaratkan untuk

Energi harus dalam keadaan terkendali.

• Status approval

• Ditinjau secara berkala

• Status revisi

• Terdistribusi

• Dokumen eksternal terkendali



Pengendalian Operasional

Organisasi harus

mengidentifikasi

operasi/kegiatan yang 

berkaitan dengan

pengguna energi terbesar

dimana kendali

pengukuran diperlukan

untuk mengendalikan

konsumsi energi.

a. Kendali-kendali operasional sesuai

keperluan organisasi dan aktivitas-

aktivitasnya.

b. Pengendalian terkait pembelian

material, peralatan dan jasa-jasa

c. Pengendalian terkait para

kontraktor dan tamu-tamu lain ke

tempat kerja

d. Mendokumentasikan prosedur-

prosedur mencakup situasi-situasi

dimana ketiadaannya dapat

menyebabkan penyimpangan-

penyimpangan dari kebijakan dan

tujuan-tujuan penghematan energi

e. Kriteria-kriteria operasi yang telah

ditetapkan dimana ketiadaannya

dapat menyebabkan

penyimpangan-penyimpangan dari

kebijakan dan tujuan-tujuan

penghematan energi



2.5.5. Desain

• Kajian potensi penghematan energi dari

desain passive dan active yang dapat

memiliki dampak significant pada

penggunaan kinerja energi organisasi. 

Seluruh proses melibatkan identifikasi

masukan desain, tinjauan dan verifikasi

perancangan



Kriteria berikut dapat dipertimbangkan dalam proses evaluasi kinerja

energi selama perancangan fasilitas, peralatan, sistem dan proses baru, 

dimodifikasi dan direnovasi dengan dampak energi yang signifikan:

• Ada sumber energi alternatif?

• Tindakan hemat energi lainnya?

• Persentase penghematan energi (yaitu dibandingkan dengan

teknologi tradisional), biaya investasi dan waktu pengembalian modal

• Power rating, faktor daya dan distorsi harmonik

• Dasar daya energi

• Lifetime (yaitu frekuensi penggantian)

• Dampak terhadap efisiensi, kualitas produk, proses pembuatan dan

waktu produksi yang ada

• Kelayakan teknis

• Layanan pemeliharaan purna jual



2.5.6. Pengadaan Jasa, Produk, Peralatan
terkait energi

ISO 50001 mewajibkan sebuah organisasi untuk memberi 

tahu pemasok bahwa kinerja energi akan dievaluasi 

sebagai bagian dari proses penilaian pengadaan saat 

pengadaan jasa, produk dan peralatan yang memiliki atau 

mungkin memiliki dampak pada penggunaan energi yang 

signifikan. Persyaratan ini memastikan bahwa pemasok 

sesuai dengan kebijakan dan tujuan energi organisasi 

selain pertimbangan biaya dan kualitas layanan / produk. 

Untuk tujuan ini, organisasi harus menetapkan kriteria 

terkait energi untuk memfasilitasi penilaian kinerja energi 

selama masa operasi yang direncanakan atau yang 

diharapkan selama proses pengadaan. Persyaratan ini 

harus disertakan dalam Penawaran dan spesifikasi tender.
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2.6.1. Monitoring, Pengukuran dan Analisa

Organisasi harus meninjau semua penggunaan energi yang signifikan 

untuk menentukan aspek mana yang harus dipantau untuk memastikan 

kontrol yang efektif. Hasilnya membantu manajemen menentukan 

tindakan peningkatan kinerja energi yang tepat dalam meeting komite

energi setiap bulannya.

Sesuai dengan standar, karakteristik utama yang dibutuhkan 

pemantauan harus mencakup minimal:

a. Siapa penggunaan energi yang signifikan dan keluaran lain dari 

tinjauan energi;

b. Variabel yang relevan terkait dengan penggunaan energi yang 

signifikan;

c. Energi Performance Indicator (EnPIs)

d. Efektivitas rencana aksi dalam mencapai tujuan dan sasaran; dan

e. Evaluasi konsumsi energi aktual dibandingkan konsumsi energi yang 

diharapkan (Target).





2.6.2. Evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan

hukum dan persyaratan lainnya

Organisasi diharuskan untuk mengevaluasi kepatuhan 

terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya 

secara teratur sehingga memungkinkan manajemen untuk 

memantau kemajuan terhadap rencana kerja yang 

memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Hasil evaluasi 

harus dicatat untuk menunjukkan status kepatuhannya.

Setelah mengumpulkan semua informasi mengenai status 

kepatuhan, evaluasi dapat dilakukan melalui pertemuan 

berkala Tim Manajemen Energi setiap bulannya



2.6.3. INTERNAL AUDIT

Menurut standar ISO 50001, organisasi harus menetapkan sebuah 

program untuk mengevaluasi secara berkala penerapan EnMS dan 

memeriksa keefektifan sistem dalam memenuhi kebijakan energi 

mereka. Program harus mencakup ruang lingkup dan frekuensi audit. 

Audit internal EnMS berbeda dengan audit atau penilaian energi. Audit 

internal mengevaluasi proses, prosedur dan implementasi EnMS untuk 

menentukan apakah sesuai dengan organisasi, status pelaksanaan dan 

sesuai dengan persyaratan standar ISO 50001. Ini membantu 

mengidentifikasi ketidaksesuaian dan kesempatan untuk memperbaiki 

EnMS. Dalam prakteknya, hal itu dapat dilakukan baik oleh orang 

internal maupun eksternal, selama mereka kompeten, tidak memihak 

dan objektif dalam melaksanakan audit EnMS.



2.6.4. KETIDAKSESUAIAN,TINDAKAN 
KOREKTIF DAN PENCEGAHAN 

Temuan pemantauan dan tinjauan penerapan EnMS

lainnya harus didokumentasikan. Jika ketidaksesuaian

diidentifikasi diperlukan tindakan perbaikan dan

pencegahan yang harus dilakukan dan dilaksanakan. 

Sistem tindak lanjut harus secara berkala dipantau dalam

setiap rapat komite energi untuk memastikan bahwa

tindakan korektif dan pencegahan telah selesai dikerjakan.



2.6.5. REKAMAN KONTROL

Untuk menunjukkan fungsi efektif dari EnMS, organisasi 

diminta untuk menyimpan catatan yang dapat dibaca, dapat 

diidentifikasi dan dapat dilacak. Catatan memberikan bukti 

tindakan yang diambil untuk mematuhi persyaratan EnMS 

dan mematuhi standar ISO 50001. Sistem yang 

komprehensif untuk mengelola dan memelihara catatan 

diperlukan untuk memastikan agar catatan mudah 

diidentifikasi, disusun, diindeks, diajukan, disimpan, diambil 

dan dipelihara untuk jangka waktu yang sesuai.

Catatan untuk



Catatan untuk EnMS harus mencakup namun tidak harus dibatasi, berikut ini:

• Metodologi, kriteria dan hasil tinjauan energi;

• Kesempatan untuk meningkatkan kinerja energi;

• Baseline Energi

• Indikator kinerja energi;
• Catatan pelatihan;

• Catatan komunikasi internal;

• Merancang hasil aktivitas;

• Hasil pemantauan dan pengukuran karakteristik dalam pelaksanaan

operasional 

• Catatan kalibrasi;

• Hasil evaluasi kepatuhan terhadap perundangan;

• Program dan hasil audit internal;
• catatan ketidaksesuaian;

• Rekaman tindakan korektif dan preventif; dan

• Agenda dan hasil dari tinjauan manajemen.



2.7. Tinjauan dan Evaluasi Manajemen

KONSEP TINJAUAN 
MANAJEMEN

MENGEMBANGKAN HASIL 
TINJAUAN MANAJEMEN 
ENERGI



KONSEP 
TINJAUAN MANAJEMEN

Ulasan kebijakan energi, 
tujuan, sasaran dan 
evaluasi kemajuan 

keseluruhan prestasi

Evaluasi efektivitas ENMs, 
EnPIs dan kinerja energi

Temuan dari tinjauan 
manajemen sebelumnya 

dan audit ENMs

Ulasan perubahan: 
undang-undang, harapan 

dan persyaratan dari pihak 
yang berkepentingan, 

Evaluasi tindak 
lanjut terkait

dengan
ketidaksesuaian

Proyeksi kinerja 
energi pada

periode
berikutnya



Revisi kebijakan, tujuan, 
sasaran, sumber daya atau 
unsur lain dari ENMs, jika perlu.

Review alokasi sumber daya

Identifikasi ruang untuk 
perbaikan.

Hasil analisis reabilitas terkait
infrastruktur yang rusak




