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TUJUAN 
Reckitt berupaya melindungi lingkungan dan sumber daya alam, serta berkontribusi pada pembangunan 
berkelanjutan secara global. Dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengintegrasikan perlindungan 
lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan, Reckitt bekerja dengan mitra di seluruh rantai nilai 
kami untuk mencapai ambisi keberlanjutan Reckitt demi planet yang lebih sehat. Standar ini 
menguraikan persyaratan dan praktik yang diharapkan dari Mitra Bisnis Reckitt tentang perlindungan 
lingkungan. Ini menentukan cara menerapkan Prinsip IV Kebijakan Pencarian Pemasok untuk 
Pertumbuhan Berkelanjutan dari Reckitt, komitmen Reckitt untuk melindungi lingkungan dan 
mengurangi dampak lingkungan. 

REFERENSI HUKUM DAN INDUSTRI  
Persyaratan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal berikut: 

1. Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional 

2. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim; 
Protokol Kyoto; dan Perjanjian Paris 

3. Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan 
(EHS), Grup Bank Dunia/Lembaga Keuangan 
Internasional, 2007 

4. Catatan Pedoman: Standar Kinerja dalam Keberlanjutan 
Lingkungan dan Sosial, Lembaga Keuangan 
Internasional, 2012 

5. Water Sense, Badan Perlindungan Lingkungan AS 

6. Tips Penghematan Air: Penggunaan Air Secara Komersial, 
oleh Industri, dan Kelembagaan, Aliansi untuk Efisiensi 
Air  

7. AWS International Water Stewardship Standard 

8. ISO 140001 Standar Sistem Manajemen Lingkungan 
(SML) 

RECKITT SEPENUHNYA 
MENDUKUNG PENYAMPAIAN 
TUJUAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN (SDG) PBB 
PADA TAHUN 2030 

Bisnis dan merek kami berdampak positif pada beberapa SDG; namun, melalui Standar ini kami yakin dapat memberikan dampak 
terbesar untuk empat tujuan. 

Reckitt juga mendorong Mitra Bisnis untuk mengambil langkah agar dapat berkontribusi pada SDG yang relevan sesuai geografi 
tempat mereka berada dan tempat mereka dapat memberikan dampak terbesar melalui bisnis mereka. 

REFERENSI SDG 
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Reckitt mengharapkan semua Mitra Bisnis dapat merangkul 
keberlanjutan, berupaya menghilangkan dampak lingkungan 
yang berbahaya, serta melindungi lingkungan dan sumber daya 
alam di semua aspek rantai pasokan mereka – sumber, 
manufaktur, pengemasan, dan distribusi semua produk dan 
layanan. Reckitt mendukung dan mendorong Mitra Bisnis untuk 
terus meningkatkan kinerja serta pengelolaan lingkungan untuk 
penggunaan air, limbah, emisi, energi, dan material. 

Dengan menghormati Prinsip IV Kebijakan Pencarian Pemasok 
untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dari Reckitt, komitmen 
Reckitt untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak 
lingkungan, mewajibkan:  

1. Kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang 
berlaku, serta pemeliharaan izin hukum yang diperlukan. 

2. Kebijakan lingkungan, penilaian aspek/dampak, dan sistem 
manajemen yang didukung oleh manajemen senior guna 
memastikan kepatuhan terhadap hukum, mengurangi 
dampak lingkungan, dan meningkatkan kinerja 
sehubungan dengan energi, emisi, air, limbah, dan dampak 
lingkungan material lokal lainnya. 

3. Program untuk memberikan perbaikan berkelanjutan 
dalam kinerja lingkungan, yang berkontribusi pada 
pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. 

 

 

4. Transparansi dampak yang diidentifikasi dan tindakan yang 
dilakukan atau diusulkan. 

5. Komunikasi proaktif untuk persyaratan ini kepada 
pemasok dan secara proaktif memantau kepatuhan sejauh 
mungkin. 

6. Pelatihan reguler dan peningkatan kesadaran tentang 
masalah yang teridentifikasi, kebijakan lingkungan, serta 
prosedur guna memastikan penerapan, peningkatan, dan 
kepatuhan yang efektif. 

7. Pelestarian dan promosi keanekaragaman hayati dengan 
mengadopsi pendekatan ‘kurangi, gunakan kembali, dan 
daur ulang’ dalam penggunaan bahan produksi. 

8. Penyimpanan dan pembuangan semua limbah produksi 
secara sah dan bertanggung jawab, termasuk zat 
berbahaya prioritas, pembuangan, efluen, dan emisi 
udara. 

9. Penyediaan mekanisme pengaduan bagi pekerja atau 
orang lain untuk menyampaikan masalah lingkungan; dan 
menanggapi sesuai dengan kekhawatiran yang diajukan, 
termasuk menyetujui pemulihan jika perlu. 

10. Identifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang 
relevan untuk konteks lokal dan bisnis, yang menerapkan 
inisiatif agar berdampak positif terhadap berbagai hal yang 
telah diidentifikasi. 

PERSYARATAN 

PENILAIAN ASPEK DAN DAMPAK 
Aspek lingkungan adalah elemen dari aktivitas, produk, atau layanan organisasi yang memiliki 
dampak aktual atau potensial terhadap lingkungan. Identifikasi dan evaluasi aspek lingkungan yang 
penting harus menjadi bagian integral dari penilaian risiko dan dampak, serta harus dilakukan pada 
tahap awal proyek atau perubahan guna memastikan semua risiko dan dampak ditangani secara 
memadai. 
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SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 
Mitra Bisnis diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan berdasarkan, atau yang 
menggabungkan, prinsip ISO 14001 untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan memantau dampak lingkungan dan bekerja untuk 
menghilangkan dampak yang berbahaya.  

Sistem manajemen harus mencakup kebijakan dan prosedur mengenai energi, emisi, air, bahan berbahaya, kualitas udara, 
penggundulan hutan, dan limbah. 

DALAM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN, HAL-HAL BERIKUT 
HARUS DIPERHATIKAN: 

 

Manajemen dan pemantauan energi:  

Konsumsi energi dipantau dan terus dioptimalkan, yaitu dikurangi dan/atau ditingkatkan dengan 
penggunaan sumber daya terbarukan. 

 

Emisi: 

Sumber emisi diidentifikasi, dan rencana pengurangan disiapkan, yang mengurangi emisi pada 
sumber melalui solusi teknik atau pemanfaatan rencana dan kontrol untuk mengurangi polusi udara. 

 

Pengelolaan dan pemantauan air dan air limbah:  

• Konsumsi air dan produksi air limbah dipantau. Analisis neraca air disiapkan, yang menunjukkan 
pemborosan air, kebocoran, dan pengoptimalan yang diperlukan dalam pembuatan dan proses 
utilitas terkait, jika ada.  

• Air limbah diolah dengan cara yang tepat untuk memastikan parameter pembuangan yang 
diwajibkan secara hukum terpenuhi sebelum dibuang ke lingkungan. 

• Program dilaksanakan untuk mengatasi kelangkaan air dan akses air di daerah tangkapan air 
dan untuk masyarakat lokal di sekitar lokasi. 

• Suhu air limbah tidak menyebabkan kerusakan langsung pada kesehatan dari berbagai bentuk 
kehidupan, pelepasan reguler tidak akan mengubah keseimbangan ekosistem lokal seperti 
jumlah alga, nutrisi, sedimen tersuspensi, bakteri, dan bahan lain yang membutuhkan oksigen. 
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Pengelolaan dan pemantauan limbah: 

Sumber terbentuknya sampah diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi, menggunakan kembali, 
dan mendaur ulang dilaksanakan. 

 

Mencegah kontaminasi atau remediasi:  

Beroperasi dengan cara yang dapat mencegah pencemaran tanah, air, atau udara karena aktivitas 
bisnis atau zat berbahaya. Ini perlu kewaspadaan terhadap penggunaan, penyimpanan, dan 
transportasi bahan baku, perantara, produk sampingan, produk, limbah, dan air limbah. 
Direkomendasikan kontrol teknis dan administratif yang tepat pada sumbernya. Jika kontaminasi 
teridentifikasi, remediasi yang memadai harus dilakukan untuk memulihkan tanah, air, atau udara 
untuk penggunaan yang aman dan berkelanjutan. 

 

 

 

 

MELAPORKAN PELANGGARAN 
Kami adalah organisasi dengan nilai tanggung jawab dan integritas yang kuat. Kami selalu berusaha 
melakukan hal yang benar. Kami memahami tantangan masalah lingkungan dalam rantai pasokan 
global yang kompleks dan bahwa banyak tantangan bersifat sistemik dan tidak dapat diatasi 
sendirian. Oleh karena itu, kami mendorong Mitra Bisnis agar secara proaktif mengungkapkan kepada 
kami tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi Standar ini. Ini agar kami dapat bekerja sama 
untuk mengatasi masalah dan memperkuat sistem manajemen guna memastikan peningkatan 
berkelanjutan. 

RUANG LINGKUP 
Standar ini berlaku untuk semua Mitra Bisnis yang menyediakan barang dan jasa untuk atau atas nama Reckitt.  
Termasuk produsen pihak ketiga, pemasok bahan mentah dan kemasan, penyedia layanan, vendor, pedagang, agen, kontraktor, 
mitra usaha patungan, dan distributor, yang mencakup karyawan, agen, dan perwakilan lainnya (selanjutnya disebut sebagai 
‘Mitra Bisnis’). Mitra Bisnis diharapkan dapat mengomunikasikan Standar ini dalam rantai pasokan mereka dan memastikan 
kepatuhan terhadap Standar ini oleh pemasok langsung mereka. 

Standar ini memberikan panduan kepada Mitra Bisnis yang terlibat dalam operasi pemrosesan, pabrik, dan pergudangan, serta 
mendukung Standar Pencarian Pemasok Bahan Baku Alami Reckitt untuk produsen utama. Standar Pencarian Pemasok Bahan 
Baku Alami juga berisi lampiran terperinci untuk rantai nilai tertentu yang menjadi perhatian Reckitt. Mitra Bisnis didorong untuk 
merujuk dan mengadopsi kedua Standar jika sesuai.  
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