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TUJUAN 
Tujuan kami untuk melindungi, menyembuhkan, dan memelihara dalam upaya tanpa henti menuju dunia 
yang lebih bersih dan sehat berarti bahwa, di Reckitt, kami bekerja dengan Mitra Bisnis1 kami untuk 
membuat dampak sosial dan lingkungan yang positif di seluruh rantai nilai kolektif kami. Ini termasuk 
rantai pasokan hulu dan asal bahan baku alami (NRM) dari tumbuhan, hewan, dan mineral yang kami 
gunakan di banyak produk. Standar ini menetapkan bagaimana menerapkan Prinsip III Kebijakan 
Pencarian Pemasok untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dari Reckitt, komitmen Reckitt untuk 
mendapatkan bahan baku alami secara bertanggung jawab. 

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

1. RUU Hak Asasi Manusia Internasional 

2. Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia 

3. Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat 
Kerja – delapan konvensi inti yang mencakup empat topik: 

• Kebebasan berserikat 

• Bebas dari kerja paksa 

• Pekerja anak 

• Tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan 

4. Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten 

5. Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan 
Sebelumnya untuk Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida 
Tertentu dalam Perdagangan Internasional 

6. Klasifikasi Pestisida yang Direkomendasikan WHO 
berdasarkan Bahaya (ditunjukkan dalam kolom WHO 
1a dan WHO 1b) 

7. Jaringan Sumber Daya HCV: Pendekatan Nilai 
Konservasi Tinggi (HCVA) untuk melindungi nilai alam 
dan sosial seperti hutan utuh, spesies dan habitat 
langka dan endemik, jasa ekosistem vital, dan situs 
budaya 

8. Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) dari High 
Carbon Stock Foundation untuk mengklasifikasikan 
hutan dalam enam kelas: Hutan Kerapatan Tinggi, 
Hutan Kerapatan Sedang, Hutan Kerapatan Rendah, 
Hutan Regenerasi Muda, Belukar, dan Lahan 
Terbuka/Terbuka. 

 

1 'Mitra Bisnis' adalah pemasok barang atau layanan apa pun untuk Reckitt, atau distributor apa pun yang bekerja dalam rantai pasokan Reckitt. Ini mencakup semua pemasok secara global yang 
memproduksi atas nama Reckitt, pemasok bahan baku dan pengemasan, penyedia layanan, vendor, pedagang, agen, kontraktor, mitra usaha patungan, dan distributor, termasuk karyawan, agen, dan 
perwakilan lainnya. 
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Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Mitra Bisnis kami guna menyampaikan Standar ini yang merupakan bagian 
integral dari kontrak dengan semua Mitra Bisnis yang menggunakan NRM. Kami berbagi tanggung jawab dengan Mitra Bisnis 
kami untuk memastikan Standar ini dipatuhi dalam rantai pasokan kami, operasi mereka yang lebih luas, dan produsen serta 
pengolah terkait.  

RANTAI PASOKAN NRM ‘HULU’ RANTAI PASOKAN 
  

Standar pencarian pemasok yang bertanggung jawab dan berlaku dari Reckitt 
Bekerja dengan pemasok untuk 

memberikan standar di seluruh rantai 
pasokan 

Prosedur utama 
perkebunan, pertanian, 

perikanan, pertambangan, dll. 
Menghasilkan bahan baku alami 
dalam rantai pasokan Reckitt – 
misalnya, buah kelapa sawit, 

penyadap karet, krill, dll. 

Mitra Bisnis untuk Reckitt 
Menggunakan NRM untuk membuat 

bahan baku  
Bahan contoh:  

surfaktan, lateks sentrifugasi, minyak krill 
murni, dll. 

Pengolah rantai 
pasokan/Pemasok tingkat 2 

Pabrik, penghancur, ekstraktor, 
dll. 

Pengolah NRM – misalnya, pabrik 
yang memproduksi minyak kelapa 

sawit mentah (CPO), pengolah lateks, 
perusahaan susu, dll. 

Mitra Bisnis dengan rantai pasokan NRM berikut yang menerapkan Standar ini:  

• Pertanian (termasuk pertanian kecil dan perkebunan besar) 

• Pertambangan 

• Laut (liar dan budidaya)  

• Lahan liar dan pertanian informal (Lihat Melindungi Ekosistem – 3.5) 

Pelaku rantai pasokan Standar ini relevan untuk: 

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

Bisnis dan merek kami secara positif menangani sejumlah SDG; namun, melalui Standar ini kami yakin dapat memberikan dampak 
terbesar pada tujuh sasaran. 

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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PRINSIP PANDUAN UNTUK PENCARIAN PEMASOK 
NRM 
STANDAR INI BERDASARKAN ENAM PRINSIP PANDUAN 

 

01 Memahami asal-usul bahan  

Mitra Bisnis harus mengetahui lokasi geografis dan kepemilikan produsen serta pengolah dalam 
rantai pasokan NRM mereka, dan dapat memantau kepatuhan terhadap Standar ini. Informasi 
ini harus dapat diakses oleh Reckitt dan, sebaiknya, tersedia untuk umum. 

 

02 Melindungi pekerja dan masyarakat 

Eksploitasi pekerja, diskriminasi, dan paparan bahaya tidak boleh terjadi dalam rantai pasokan 
kami. Mitra Bisnis harus mengambil tindakan untuk mencegah hal ini dalam rantai pasokan 
mereka, sejalan dengan Standar Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia Reckitt, dan khususnya 
sehubungan dengan kelompok rentan yang disorot dalam Standar ini. 

 

03 Melindungi ekosistem 

Area dan spesies alami yang penting dan dilindungi tidak boleh dirugikan karena produksi atau 
pemrosesan NRM yang digunakan oleh Mitra Bisnis atau melalui perluasan area produksi atau 
pemrosesan. Mitra Bisnis harus memantau dan menangani setiap risiko bahaya di area ini. 

 

04 Mengurangi dampak lingkungan 

Mitra Bisnis harus memantau dan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca (GHG), 
penggunaan air, penggunaan energi, dan limbah dalam rantai pasokan NRM mereka. (Lihat 
Standar Perlindungan Lingkungan Reckitt). 

 

05 Kesejahteraan hewan 

Beberapa NRM berasal dari produk asal hewan yang diproduksi di bawah kendali manusia 
(misalnya, sapi penghasil susu yang digunakan dalam produk nutrisi bayi kami). Kami berharap 
Mitra Bisnis memastikan bahwa 'lima kebebasan' kesejahteraan hewan dipatuhi dengan NRM 
yang berasal dari hewan dalam rantai pasokan kami. 
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06 Kemitraan 

Mitra Bisnis harus bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk 
(namun tidak terbatas pada) rekan kerja, pelanggan, lembaga pemerintah LSM, dan pakar teknis 
untuk meningkatkan kedalaman kepatuhan rantai pasokan terhadap Standar ini.  

 

NRM PRIORITAS 
Pada publikasi Standar ini, Reckitt telah mengidentifikasi lima NRM Prioritas berdasarkan risiko material yang ditimbulkannya terhadap 
bisnis kami, risiko hak asasi manusia dan lingkungan yang melekat di hulu dalam rantai pasokan kami, dan persepsi kami tentang 
kepentingan relatifnya terhadap produk dan merek kami. 

 

Lateks 

Digunakan dalam kondom Durex dan bersumber dari 
Asia Selatan dan Tenggara. 

 

 

Kayu 

Terutama digunakan untuk kemasan produk 
berbasis kertas dan papan, bersumber secara global 
untuk semua pasar kami. 

 

Produk susu 

Turunan susu, biasanya dalam bentuk bubuk, 
digunakan dalam produk nutrisi bayi dan anak Reckitt 
dan bersumber dari Amerika Utara, Eropa, Australia, 
dan Selandia Baru. 

 

Wewangian alami 

Termasuk beragam bahan dari berbagai asal 
termasuk vetiver dari Karibia, minyak pinus dari 
Asia, dan minyak bunga dan buah dari Eropa dan 
Amerika Selatan. 

 

Minyak kelapa sawit 

Turunan yang digunakan di beberapa produk 
kesehatan, kebersihan, dan nutrisi Reckitt sebagian 
besar bersumber dari Malaysia dan Indonesia. 

  

 

PERSYARATAN MITRA BISNIS KAMI 
Mengacu pada Prinsip III Kebijakan Pencarian Pemasok untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dari Reckitt, komitmen Reckitt untuk 
mendapatkan bahan baku alami secara bertanggung jawab, mewajibkan: 

1. Kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, serta pemeliharaan izin hukum yang diperlukan. Jika hal ini 
dianggap tidak cukup oleh Reckitt, standar lingkungan, hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan yang diakui secara internasional 
(sebagaimana didefinisikan di seluruh Standar Reckitt), harus diterapkan sebagai tambahan. 

2. Kepatuhan terhadap persyaratan minimum dalam Standar ini. Mitra Bisnis diharuskan untuk mengambil tindakan proaktif dan 
menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam lingkungan dan hak asasi manusia. 

3. Penyediaan dan penerapan sistem yang efektif yang memungkinkan Mitra Bisnis memantau pemasok langsung, Tingkat 2 dan 
Tingkat 3, untuk mengevaluasi potensi risiko ketidakpatuhan dan bertindak untuk memitigasi dan jika perlu memperbaiki 
perubahan.  
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4. Pemasok harus memiliki sistem yang memungkinkan mereka mengidentifikasi, mencegah, memperbaiki, dan mengukur potensi 
risiko ketidakpatuhan tenaga kerja, hak asasi manusia, ekosistem, dan lingkungan yang lebih luas. 

Realitas rantai pasokan mungkin tidak mencerminkan standar yang ditetapkan di sini. Dalam beberapa kasus, mencapai standar ini 
akan membutuhkan upaya yang cukup besar, terkadang dari beberapa pemangku kepentingan dan melibatkan perubahan sistemik. 
Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemasok dan mitra pihak ketiga untuk sepenuhnya memahami dan menutup 
kesenjangan dalam rentang waktu yang disepakati dan realistis, tetapi juga ambisius. Kami terkadang akan memilih organisasi 
kemitraan kami sendiri untuk mendukung aktivitas ini dan untuk mendukung pemasok.   
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Namun, jika pencapaian Standar ini oleh pemasok kami dan rantai pasokan mereka terbukti tidak mungkin dilakukan dalam rentang 
waktu yang dapat diterima, kami berhak untuk mengakhiri hubungan ini. Ini mungkin didasarkan pada ketidakpatuhan yang 
diidentifikasi di dalam atau di luar rantai pasokan langsung kami, misalnya dalam operasi dan pasokan kelompok perusahaan pemasok 
kami yang lebih luas.  

Kriteria dan lanskap pencarian pemasok yang berlaku 

PRINSIP 01: Memahami asal-usul bahan 
Lanskap pencarian 
pemasok yang berlaku 

Persyaratan Mitra Bisnis 

Semua 1.0 Transparansi 
Kebijakan dan standar perusahaan diselaraskan dengan Standar ini dan idealnya tersedia untuk umum. 
Kemajuan terhadap standar ini harus dilaporkan setidaknya setiap tahun. 

1.1 Ketertelusuran 
Catatan disimpan dengan merinci lokasi produsen utama dan pengolah dalam rantai pasokan hulu, 
bersama dengan rincian kepemilikan mereka. Ini dibagikan dengan Reckitt berdasarkan permintaan. 

Laut 1.1.1 Lokasi perikanan dan tambak, kepemilikan kapal, dan pelabuhan muat diketahui dan 
dicatat, dan dibagikan dengan Reckitt berdasarkan permintaan. 

Lahan liar/pertanian 
informal 

1.1.2 Area geografis dari sumber NRM yang tumbuh liar diketahui dan dipetakan, izin serta izin 
pengumpulan legal tersedia dengan otoritas yang sesuai. Ini direkam dan dibagikan dengan 
Reckitt berdasarkan permintaan. 

Semua 1.2 Pemantauan 
Sistem tersedia untuk memantau kepatuhan terhadap kriteria Standar ini dan rencana serta aktivitas 
terikat waktu untuk menutup kesenjangan dikembangkan. 

1.3 Keterlibatan 
Pendekatan sistematis diambil untuk secara aktif melibatkan produsen dan pengolah dalam rantai 
pasokan hulu untuk mengidentifikasi dan menutup potensi kesenjangan dalam kepatuhan terhadap 
Standar ini. 

1.4 Proses pengaduan 
Terdapat proses formal untuk menyelesaikan perilaku dan tindakan (pengaduan) yang dilaporkan secara 
internal dan eksternal yang bertentangan dengan persyaratan Standar ini. 
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 PRINSIP 02: Melindungi pekerja dan masyarakat 
Standar Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia, serta Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja dari Reckitt dengan jelas 
menguraikan persyaratan Mitra Bisnis kami dan apa yang kami harapkan dalam rantai pasokan mereka. Kriteria tambahan yang 
secara khusus berlaku untuk rantai pasokan NRM hulu tercantum di bawah ini.  

Kelompok rentan  

Hak-hak kelompok yang tercantum di bawah ini harus dihormati sejalan dengan persyaratan yang dijelaskan dalam Standar 
Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia, dan Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja, dan dengan referensi khusus pada kriteria 
di bawah ini. 

Lanskap pencarian 
pemasok yang berlaku 

Persyaratan Mitra Bisnis 

Semua 2.1 Tenaga kerja migran 
Produsen dan pengolah utama harus didukung, secara langsung dan melalui program pihak ketiga, untuk 
memastikan perekrutan yang etis bagi pekerja migran asli dan internasional. Program harus berfokus 
pada memastikan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi para migran, penghapusan perilaku 
diskriminatif, serta syarat dan ketentuan pekerjaan yang adil dan masuk akal, sejalan dengan tenaga 
kerja yang dipekerjakan di dalam negeri dan sebagaimana diuraikan dalam Standar Ketenagakerjaan dan 
Hak Asasi Manusia Reckitt. Fokus khusus harus diberikan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi 
manusia yang umum terjadi dalam perekrutan tenaga kerja migran dan untuk mengurangi risiko terkait 
bekerja dengan pekerja migran. 

2.2 Anak-Anak 
Harus ada program untuk memastikan eksploitasi anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak dicegah terjadi di rantai pasokan hulu. Sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional, 
seorang anak berusia antara 12 dan 15 tahun diizinkan untuk bekerja di bawah pengawasan di pertanian 
yang dimiliki atau dioperasikan oleh orang tua atau wali yang sah selama hal ini tidak mengganggu 
sekolah dan studi akademis. Selain itu, langkah-langkah harus diterapkan untuk melindungi kesehatan, 
keselamatan, dan kesejahteraan anak, termasuk namun tidak terbatas pada memastikan pekerjaan 
tidak: 

2.2.1. Berlangsung pada malam hari 

2.2.2. Melibatkan kerja manual berat atau pengoperasian mesin 

2.2.3. Berlangsung di ruang kecil dan terbatas 

2.2.4. Bekerja di ketinggian lebih dari dua meter 

2.2.5. Melibatkan penanganan atau penerapan bahan kimia pertanian 

Langkah-langkah harus dilakukan untuk memastikan risiko yang terkait dengan terjadinya pekerja anak 
dipantau secara konsisten dan, jika diperlukan, dimitigasi. Personil harus berada di tempat yang memiliki 
pengetahuan tentang risiko ini dan menerapkan cara yang efektif untuk memitigasinya. 

2.3 Wanita 
Program harus berfokus pada memastikan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan inklusif bagi 
perempuan, penghapusan perilaku diskriminatif, dan sehubungan dengan perekrutan, promosi, dan 
renumerasi. 

2.4 Produsen skala kecil 
(mis., petani kecil/pertanian skala kecil, kapal pemilik tunggal yang beroperasi di bidang perikanan)  

Produsen skala kecil harus dilibatkan secara proaktif dalam rantai pasokan jika memungkinkan. Inklusi 
harus, jika memungkinkan dan praktis, memastikan: 
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 2.4.1. Kepercayaan dan transparansi antara pembeli dan produsen skala kecil serta pelaku 
lainnya, seperti perantara, untuk menghindari eksploitasi.  

2.4.2. Mata pencaharian petani dan kondisi sosial membaik. 

2.4.3 Pendorong penggundulan hutan petani kecil ditangani. 

2.4.4 Peningkatan kapasitas untuk memastikan petani mempertahankan dan meningkatkan 
lahan penting dan dilindungi (ref. 3.0– 3.5). 

2.4.4. Investasi masuk dan dukungan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah. 

2.5 Subkontraktor, pekerja sementara, dan informal 
Program harus berfokus pada memastikan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk subkontraktor, 
pekerja sementara, dan informal, memastikan penghapusan risiko perilaku diskriminatif, dan penyediaan 
syarat dan ketentuan kerja, sejalan dengan kerja penuh waktu. 

Lahan liar/pertanian 
informal 

2.6 Pemanen NRM liar  
Langkah-langkah dilakukan untuk memastikan komunitas yang mengumpulkan NRM di alam liar 
mendapatkan perlindungan yang diuraikan dalam Standar Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia 
Reckitt. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan yang bekerja di komunitas ini. 

Pertanian, 
pertambangan, lahan 
liar 

2.7 Masyarakat adat dan lokal 
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) harus dicari dan diperoleh sebelum 
pengembangan area produksi baru, sebagaimana digariskan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 

Perlindungan dari dan penggunaan zat yang berpotensi berbahaya  

Reckitt berkomitmen untuk memastikan bahan kimia berbahaya digunakan sesedikit mungkin dalam rantai pasokan kami. 

Lanskap pencarian 
pemasok yang berlaku 

Persyaratan Mitra Bisnis 

Pertanian, 
pertambangan, lahan 
liar 

2.7 Bahan terlarang 
Yang ditetapkan oleh konvensi POP Stockholm, daftar PIC Rotterdam, atau yang dikategorikan sebagai 
daftar kelas 1a atau 1b WHO tidak boleh digunakan dalam produksi NRM. 

2.7.1. Bahan kimia yang tidak disetujui untuk digunakan di negara yang bersangkutan tidak 
boleh digunakan. 

2.7.2. Pestisida yang dilarang oleh hukum tidak boleh digunakan. 

Pertanian 2.8 Pestisida 
Penggunaan di lahan harus dibatasi pada panduan hukum dan produsen. Jika pestisida alami, organik, 
atau dengan toksisitas rendah tersedia dan praktis, semuanya harus diprioritaskan. 

Semua 2.9 Penanganan bahan kimia beracun dan/atau berpotensi berbahaya 
Mereka yang menangani ini dilatih dengan benar dalam penggunaannya dan diberikan perlindungan 
yang tepat dari efek berbahaya yang berkaitan dengan paparan atau penyalahgunaan. 

Laut 2.10 Penggunaan racun dan bahan peledak di lingkungan laut 
Tidak diizinkan. 
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 PRINSIP 03: Melindungi ekosistem 
 
Ekosistem sedang rusak dan menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan, mengurangi keanekaragaman hayati planet kita, dan 
mengurangi kapasitas sistem alam dunia alami, yang mengatur iklim, ketersediaan air tawar, dan menyediakan berbagai ‘layanan’ yang 
diperlukan untuk manusia seperti makanan dan tempat berlindung. Kami mewajibkan Mitra Bisnis untuk secara proaktif mengatasi 
potensi hilangnya ekosistem dalam rantai pasokan kami. 

Kawasan alam yang penting dan dilindungi 

Mitra Bisnis harus secara proaktif memastikan perlindungan lahan yang 'dilindungi secara hukum' dan 'penting', sebagaimana diuraikan 
di bawah ini. 

Kawasan alam yang dilindungi secara hukum: Tanah dan badan air yang diberikan perlindungan hukum (nasional atau 
internasional) dari bahaya, termasuk, namun tidak terbatas pada, taman nasional, monumen nasional, atau kawasan 
perlindungan laut dan spesies yang hidup di dalamnya (keanekaragaman hayati) tidak boleh terkena dampak negatif melalui 
produksi atau pemrosesan NRM yang digunakan oleh Mitra Bisnis kami atau oleh komunitas terkait, atau melalui perluasan 
‘lanskap pencarian pemasok’ NRM. 

Lanskap penting: Tanah dan badan air yang tidak memiliki perlindungan hukum formal seperti yang dijelaskan di atas tetapi 
telah didefinisikan sebagai layak dilindungi melalui metodologi yang diakui secara luas dan ilmiah, karena pentingnya 
keanekaragaman hayati yang ditemukan di dalamnya. Lanskap ini juga harus dilindungi secara proaktif. Di bawah ini adalah 
contoh yang menonjol dari lanskap dan ekosistem tersebut. 

 

Lanskap pencarian 
pemasok yang berlaku 

Contoh lanskap penting yang harus dilindungi 

Semua 3.0 Area lindung yang ditetapkan IUCN 
Cagar alam yang ditentukan, kawasan hutan belantara, taman nasional, monumen atau fitur alam, 
kawasan pengelolaan habitat/spesies, lanskap/bentang laut yang dilindungi, kawasan lindung dengan 
pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bioma rapuh yang ditunjuk dan situs minat 
ilmiah khusus. 

3.1 Area yang ditetapkan sebagai nilai konservasi tinggi (HCV) dengan pendekatan HCV (HCVA) 
Nilai biologis, ekologis, sosial, atau budaya dari kawasan yang signifikan atau sangat penting, 
diterapkan pada: keanekaragaman spesies, ekosistem dan mosaik tingkat lanskap, ekosistem langka, 
terancam, atau hampir punah, layanan ekosistem kritis, kebutuhan masyarakat, nilai budaya. Lihat 
‘Jaringan Bernilai Konservasi Tinggi’.  

3.2 Hutan 
Pendekatan hutan-positif harus diadopsi yang berfokus pada perlindungan proaktif hutan penting 
(termasuk yang didefinisikan sebagai Stok Karbon Tinggi).  

3.2.1 Hutan Utama 
Yaitu dampak manusia biasanya terbatas pada tingkat pemanenan dan gangguan yang 
rendah; juga disebut sebagai hutan ‘dewasa’, ‘tua’, atau ‘primer'; 

3.2.2 Hutan Stok Karbon Tinggi 
Didefinisikan oleh Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) sebagai: Hutan dengan Kepadatan 
Tinggi, Sedang, dan Rendah, serta Hutan Regenerasi Muda. Lihat ’Pendekatan Stok Karbon 
Tinggi’.  

3.3 Lahan gambut 
Dari kedalaman berapa pun. 

https://hcvnetwork.org/
https://highcarbonstock.org/#:%7E:text=The%20High%20Carbon%20Stock%20Approach%20(HCSA)%20is%20a%20methodology%20that,communities%20and%20workers%20are%20respected.
https://highcarbonstock.org/#:%7E:text=The%20High%20Carbon%20Stock%20Approach%20(HCSA)%20is%20a%20methodology%20that,communities%20and%20workers%20are%20respected.
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Laut 3.4 Lingkungan laut yang berkelanjutan 
NRM yang berasal dari laut yang bersumber dari perikanan berkelanjutan, berdasarkan stok 
berkelanjutan dari spesies laut yang relevan, meminimalkan dampak lingkungan dan dikelola dengan 
cara yang menanggapi kebutuhan lingkungan yang berubah (sebagaimana didefinisikan oleh Marine 
Stewardship Council). 

Lahan liar/pertanian 
informal  

3.5 Tanah liar 
Keberlanjutan lanskap tempat masyarakat mengumpulkan NRM dilindungi. Lanskap ini ditentukan 
oleh ‘Fair Wild Organisation’.  

Pengelolaan dan pemulihan ekosistem penting 

Mitra Bisnis memberikan kontribusi proaktif untuk melindungi dan meningkatkan lanskap yang penting dan dilindungi (seperti 
dijelaskan di atas) yang dipengaruhi oleh rantai pasokan NRM. Contoh metodologi yang harus dikerahkan untuk menghindari bahaya 
yang praktis dan bermanfaat diuraikan di bawah ini. 

Lanskap pencarian 
pemasok yang berlaku 

Contoh pemantauan, manajemen, dan restorasi yang harus digunakan jika memungkinkan dan 
relevan 

Semua 3.6 Restorasi ekosistem 
Ketika kerusakan terjadi pada ekosistem yang penting dan dilindungi, langkah-langkah untuk 
memulihkannya, dengan mengacu pada metodologi pakar yang relevan – misalnya, penilaian HCV-
HCS terpadu (untuk minyak kelapa sawit, lihat bagian 1.2.2.2 dan 3.2.1 dari Lampiran A: Minyak 
Kelapa Sawit) 

Pertanian, pertambangan, 
lahan liar 

3.7 Penyeimbangan keanekaragaman hayati 
Jika restorasi tidak praktis atau sesuai, penyeimbangan keanekaragaman hayati mengompensasi 
dampak negatif dengan mengacu pada metodologi yang digunakan – misalnya Mengikuti Panduan 
IUCN tentang Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati.  

3.8 Pendekatan lanskap 
Kontribusi – finansial dan material – untuk inisiatif yang menyatukan pemangku kepentingan yang 
relevan – misalnya, bisnis, pemerintah, produsen, komunitas terkait, dan masyarakat sipil (misalnya, 
NGO) – untuk membangun pendekatan yang berkelanjutan dan holistik untuk mengelola lanskap 
produksi secara berkelanjutan, sesuai kesepakatan, terukur tujuan yang memberikan perubahan 
transformasional sejalan dengan Standar ini. 

3.9 Area tepi pantai yang ditunjuk 
Dilindungi dan dipulihkan menjadi sehat di lahan basah dan daerah aliran sungai prioritas. 

3.10 Koridor satwa liar 
Area yang berfungsi sebagai habitat yang menghubungkan populasi satwa liar yang dipisahkan oleh 
aktivitas atau struktur manusia (misalnya, jalan, pembangunan, atau pertanian) didorong dan 
didukung jika relevan, praktis, dan bermanfaat, menurut saran ahli. 

3.11 Daerah penyangga 
Jalur vegetasi alami yang berfungsi sebagai penghalang antara lahan produksi dan kawasan alami 
yang dilindungi secara hukum dan penting (lihat 3.0–3.3 di atas), untuk memberikan perlindungan 
tambahan. 

  

https://www.msc.org/uk
https://www.msc.org/uk
https://www.fairwild.org/
https://www.reckitt.com/media/9773/nrm-sourcing-standard-appendix-a-palm-oil.pdf
https://www.reckitt.com/media/9773/nrm-sourcing-standard-appendix-a-palm-oil.pdf
https://www.reckitt.com/media/9773/nrm-sourcing-standard-appendix-a-palm-oil.pdf
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-approaches-and-tools/biodiversity-offsets
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-approaches-and-tools/biodiversity-offsets
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 PRINSIP 04: Mengurangi dampak lingkungan 
Reckitt berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GHG) yang berbahaya, penggunaan air, dan penggunaan energi serta 
limbah dalam rantai pasokan NRM. 

Mitra Bisnis harus, jika memungkinkan, mengembangkan program dengan pengolah dan produsen dalam rantai pasokan mereka dan 
ahli pihak ketiga untuk memastikan solusi pemantauan dan pengurangan yang memadai. Contohnya diuraikan di bawah ini. 

Lanskap pencarian pemasok 
yang berlaku 

Contoh program dan pendekatan yang harus digunakan jika memungkinkan dan relevan 

 4.0 Mengurangi emisi GHG 

Pertanian, pertambangan, 
lahan liar 

4.0.1 Produsen (misalnya, peternakan, perikanan):  

 
4.0.1.1 Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, misalnya untuk pembangkitan fasilitas 
pemanas dan memasak. 

4.0.1.2 Pembakaran tidak boleh digunakan untuk menyiapkan lahan untuk penanaman 
baru untuk pertanian atau jenis pembangunan lainnya atau dalam pengelolaan 
perkebunan atau peternakan. 

Semua  4.0.2 Pengolah utama: 

4.0.2.1 Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk energi di fasilitas pengolahan. 

 4.1 Mengurangi penggunaan air 

Pertanian 4.1.1 Produsen utama:  
 

4.1.1.1 Mengurangi penggunaan teknik irigasi yang tidak terkelola atau boros. 

4.1.1.2 Mengurangi penggunaan zona penyangga sungai untuk menyaring input pertanian. 

Semua 4.1.2 Pengolah utama: 
 

4.1.2.1 Mengurangi penggunaan air dalam pengolahan utama NRM – misalnya, pencucian 
dan penyaringan. 

 4.3 Mengurangi penggunaan energi 

Semua 4.3.1 Produsen dan pengolah utama:  
 

4.3.1.1 Memanfaatkan sumber energi yang lebih berkelanjutan, jika tersedia. 
 

4.3.1.2 Penyebaran teknologi baru untuk mengurangi penggunaan energi. 
 

4.3.2 Pengolah utama: 
 

4.3.2.1 Pengurangan bahan bakar fosil di fasilitas pengolahan primer. 

 4.4 Mengurangi limbah 

Semua 4.4.1 Produsen dan pengolah utama: 

 4.4.1.1. Mengurangi akumulasi limbah di tempat produksi/pengolahan primer; 
menghindari efek berbahaya pada ekosistem – misalnya, melalui pengelolaan limbah; 
penggunaan bahan yang lebih efisien; bentuk bundar. 
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 4.4.2. Pengolah utama: 

 4.4.2.1 Peningkatan pengelolaan limbah yang berasal dari NRM – misalnya, kurangi, 
gunakan kembali, dan daur ulang. 

 

PRINSIP 05: Kesejahteraan hewan 
 
Kami mewakili jejak kecil dalam penggunaan bahan baku alami yang berasal dari hewan. Kami membutuhkan petani dan mereka yang 
menangani hewan-hewan ini untuk memastikan hewan bebas dari bahaya yang tidak perlu. Jika NRM berasal dari hewan di bawah 
kendali manusia (misalnya, susu yang digunakan untuk nutrisi bayi kami), Mitra Bisnis harus memastikan produsen dan pengolah dalam 
rantai pasokan mereka mengetahui dan memastikan kesejahteraan hewan dengan menjunjung tinggi 'lima kebebasan' yang diakui 
secara internasional. 

Lima kebebasan diatur dalam Prinsip Panduan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE):  

I. bebas dari kelaparan, kekurangan gizi, dan kehausan; 
II. bebas dari rasa takut dan kesusahan; 

III. bebas dari tekanan panas atau ketidaknyamanan fisik; 
IV. bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; dan 
V. bebas mengekspresikan pola perilaku yang normal. 

 

PRINSIP 06: Kemitraan 
 
Rantai pasokan biasanya merupakan bagian dari lanskap geografis, yurisdiksi, atau lanskap yang lebih luas dan berbeda yang 
menggabungkan berbagai industri, ekosistem alam, dan infrastruktur. Reckitt berinvestasi dalam kemitraan multipemangku 
kepentingan yang memberikan pendekatan berkelanjutan dan holistik untuk mengelola lanskap secara berkelanjutan, sesuai dengan 
tujuan terukur yang disepakati dan, jika berlaku, mengharapkan investasi keuangan dan non-keuangan serupa dilakukan oleh mitra 
bisnis. (Lihat kriteria 3.8.) 

Kemitraan dengan Mitra Bisnis kami 

Kami berkomitmen untuk bekerja dengan Mitra Bisnis untuk menjembatani kesenjangan saat ada komitmen tulus untuk memberikan 
perubahan positif yang diidentifikasi sebagai kebutuhan. Kami menyadari bahwa kami dan Mitra Bisnis kami tidak akan selalu memiliki 
semua jawaban atau keahlian yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam rantai pasokan NRM yang mengacu 
pada lima prinsip panduan yang ditetapkan di atas. 

Kemitraan dengan organisasi pakar 

Kami mengharapkan Mitra Bisnis berinvestasi dalam kemitraan dengan organisasi pihak ketiga ahli yang dapat memberikan dampak 
terukur untuk mengatasi berbagai masalah yang dirujuk dalam Standar ini. Kami mengharapkan Mitra Bisnis untuk menginvestasikan 
sumber daya mereka sendiri (keuangan dan non-keuangan) dalam kemitraan ini dan mengembangkan kemitraan mereka sendiri sejauh 
mungkin ke hulu.  
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Sertifikasi  
Untuk NRM tertentu, standar pihak ketiga yang dapat dipercaya, diakui secara internasional, harus digunakan oleh Mitra Bisnis untuk 
memastikan standar kami terpenuhi. 

Harapan kami dan kapan kami mengharapkan ini terpenuhi ditetapkan di bawah ini: 

Sertifikasi Persyaratan Penerapan 

Karet yang bagus Lateks alami yang digunakan untuk memproduksi kondom Durex di Malaysia 
dan Indonesia harus bersumber dari perkebunan yang disertifikasi oleh Fair 
Rubber Association (FRA). 

Pada akhir 2022 

MSC Minyak krill yang digunakan dalam produk Mega Red kami harus bersumber 
dari operasi yang disertifikasi oleh Marine Steward Council (MSC). 

Selain itu, setiap spesies laut yang bersumber dari kawasan lindung laut (ref. 
3.4), harus bersumber dari operasi yang disertifikasi oleh MSC.  

Di tempat 

FSC dan PEFC Jika tidak diproduksi menggunakan bahan daur ulang pasca-konsumen, 
kertas dan papan yang digunakan dalam kemasan kami harus disertifikasi 
oleh Forestry Stewardship Council (FSC) atau Program untuk pengesahan 
Sertifikasi Hutan (PEFC). 

2021 

Meja Bundar untuk 
Minyak Kelapa 
Sawit Berkelanjutan 
(RSPO)  

Mitra Bisnis pemasok produk turunan minyak kelapa sawit harus menjadi 
anggota RSPO. Campuran lemak dan bahan lain yang berasal dari minyak 
sawit yang akan digunakan untuk konsumsi manusia harus bersumber 
langsung dari perkebunan bersertifikasi RSPO melalui sistem sertifikasi 
terpisah (SG) RSPO.  

Sedapat mungkin, minyak sawit yang digunakan dalam produk kami harus 
bersumber dari perkebunan dan peternakan RSPO. Jika hal ini tidak 
memungkinkan, kami akan berusaha membeli kredit RSPO untuk menutupi 
volume dalam rentang waktu yang dapat diterima.  

2026 
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RUANG LINGKUP 
Standar ini berlaku untuk Mitra Bisnis dan entitas kami yang mengambil kepemilikan atas bahan baku alami melalui rantai 
pasokan sebelum dipasok kepada kami. Rantai pasokan ini dimulai dengan produsen, seperti pertanian dan perkebunan, 
pertambangan dan perikanan, dan mungkin termasuk pengolah, seperti penghancur atau ekstraktor sebelum mencapai Mitra 
Bisnis kami (biasanya pemasok langsung Tingkat 1 yang memasok bahan ke Reckitt).  

Standar ini terdiri dari enam prinsip panduan dan kriteria pendukung. Standar tersebut mewajibkan Mitra Bisnis untuk 
berkolaborasi dengan pemasok hulu mereka sendiri untuk memastikan, dan menunjukkan, bahwa NRM yang mereka peroleh dan 
gunakan diproduksi secara bertanggung jawab, dengan menghormati perlindungan lingkungan dan berdampak positif terhadap 
kebutuhan masyarakat lokal.  

Lampiran A menjelaskan kriteria yang berlaku khusus untuk rantai pasokan minyak sawit pemasok kami. Lebih banyak lampiran 
akan ditambahkan pada waktunya, memberikan kriteria untuk NRM spesifik lainnya sesuai kebutuhan. 

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

https://www.reckitt.com/media/9773/nrm-sourcing-standard-appendix-a-palm-oil.pdf
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