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WORKSHOP PEMBUATAN 
SUSTAINABILITY REPORT

alam dekade terakhir ini tak jarang media informasi memaparkan 
sejumlah kasus lingkungan hidup dan konflik social-ekonomi yang 
melibatkan perusahaan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) 

di sekitarnya. Beberapa penyebabnya adalah perusahaan yang enggan 
menyampaikan informasi tentang pengelolaan ekonomi, lingkungan hidup 
dan social. Secara terbuka.
Hal ini lah yang membuat pembuat kebijakan, LSM, dan beberapa organisasi 
dunia menggagas perlunya keterbukaan informasi perusahaan terkait upaya 
dan hasil pengelolaan ekonomi, hubungan dengan stakeholder lingkungan 

hidup. Transparansi informasi akan memperkecil dugaan negatif dan ‘memaksa’ perusahaan selalu melakukan yang 
terbaik.

Disisi lain muncul gagasan keadilan antar generasi yang selanjutnya menghasilkan konsep keberlanjutan di sektor 
sosial, ekonomi, pembangunan, dan lingkungan. Selanjutnya Perpaduan gagasan transparansi informasi dan 
keberlanjutan menjadi Pelapor Berkelanjutan (Sustainable Reporting).

Telah terbentuk lembaga dunia yang bernama Global Report Intiative (GRI). GRI merupakan organisasi non-profit 
yang berorientasi pada ekonomi global berkelanjutan dengan mengeluarkan panduan Sustainble Report GRI telah 
mengeluarkan kerangka standar pelaporan yang berlaku di seluruh dunia. Format pelaporan yang dikeluarkan oleh 
GRI relevan dengan penuh strandar manajemen CSR maupun manajemen lingkungan. 

Indonesia telah mengembangakan program ISRA (Indonesia Sustainable Report Award). Beberapa perusahaan telah 
mendapatkan predikat Sustainable Report terbaik dibidangnya masing – masing. Sustainable Report tidak sekedar 
menunjukkan peran perusahaan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi-sosial-lingkungan. Manfaat lainnya adalah 
kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat terpantau dan terukur, sehingga dapat dijadikan acuan pengembangan 
usaha yang berkelanjutan.

TUJUAN PELATIHAN 

• Perencanaan proses pembuatan 
Sustainable Reporting 

• Mengelola kepentingan dan perlibatan 
Stakeholder dalam penyusunan 
Sustainable Reporting

• Pemahaman format standar 
Sustainable Reporting

MATERI PELATIHAN 

• Konsep Keberlanjutan

- Ekonomi
- Lingkungan
- Sosial

• Format Standar Sustainability Report

- Standar pelaporan GRI (Global 
Report Initiative) Ver. 3.1
- Kategori, Aspek, dan Indikator GRI

• Perencanaan Pembuatan Laporan – 
Sustainable Reporting

- Proses Pembuatan Laporan
- Materi Pembuatan Laporan
- Tampilan Laporan

• Komunikasi dengan para pemangku 
kepentingan
- Identifikasi harapan / kebutuhan para 
pemangku kepentingan
- Melibatkan pemangku kepentingan 
dalam penyusun laporan

• Contoh Implementasi Sustainable Report
- Perusahaan dengan Sustainable Report 

terbaik 2010

BIAYA  PELATIHAN 

Rp. 7.900.000,-/orang 
Fasilitas : materi, kit pelatihan, sertifikat, makan siang 
dan rehat 
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