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Crown Holdings, Inc., melalui keluarga perusahaannya di seluruh dunia, berkomitmen untuk bertindak 

secara beretika dan bertanggung jawab dalam semua aspek operasi kami. 

 
Keberlanjutan adalah nilai dasar di Crown. Salah satu pendorong utama Pedoman Perilaku Pemasok 

Crown adalah memastikan bahwa pemasok kami memahami dan selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan 

kami. Kami mendorong para pemasok untuk terus berusaha menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan 

yang membangun seperti yang ada dalam Pedoman Perilaku Pemasok kami dalam menjalankan operasi 

mereka sendiri dan dalam rantai pasokan mereka. 

 
Di Crown, komitmen lingkungan adalah bagian mendasar dari filosofi bisnis kami. Crown menyadari 

bahwa melindungi kesehatan manusia dan lingkungan merupakan praktik bisnis sehat yang melestarikan 

sumber daya dan melindungi karyawan, pelanggan, masyarakat umum serta lingkungan. 

 
Setiap perusahaan yang bertanggung jawab harus mempertimbangkan potensi dampak lingkungan dari 

proses pengambilan keputusan bisnis sehari-hari bersama dengan peluang untuk pelestarian sumber 

daya alam, pengurangan sumber, daur ulang bahan, dan pengendalian polusi untuk memastikan udara 

dan air yang lebih bersih serta pengurangan limbah tempat pembuangan akhir. Crown mewajibkan 

pemasok untuk menjalankan bisnis sesuai dengan seluruh undang-undang lingkungan yang berlaku dan 

sangat menganjurkan agar para pemasok menggunakan praktik berkelanjutan dalam menjalankan 

operasi demi melestarikan sumber daya alam dan meminimalkan dampak lingkungan. 

 
Crown mengharapkan para pemasoknya untuk mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi 

manusia dan memastikan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Crown 

mengharapkan para pemasoknya untuk mengikuti praktik ketenagakerjaan yang diterima secara 

universal dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Pemasok diharapkan agar mematuhi semua 

undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk yang berhubungan dengan upah, lembur, 

liburan, ketidakhadiran, disabilitas, jam kerja maksimum, dan hak bekerja menurut hukum. 

 
Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Beretika 

Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Beretika terdiri dari semua langkah yang dirancang dan 

diambil untuk memastikan pengadaan dilakukan sesuai dengan etika dan bertanggung jawab secara 

sosial dan lingkungan. Berbeda dengan sebelumnya, orang-orang saat ini peduli tentang dari mana 

produk mereka berasal dan bagaimana produk diproduksi (semua kembali ke sumber bahan). 

Perusahaan telah diperintahkan oleh para pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini atau 

untuk menghadapi kemunduran reputasi dan kemungkinan hukuman atas peraturan. Selain itu, 

kemarahan publik, pemberlakuan peraturan, dan kekhawatiran investor dapat menyebabkan penundaan 

produksi yang mahal karena pemasok berebut untuk mendapatkan pengganti yang lebih berkelanjutan 

dan bersumber secara beretika. 

 
Tujuan Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Beretika: 

Tujuan dari program Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Beretika dari Crown adalah untuk 

mengidentifikasi dan menghilangkan praktik negatif pada lingkungan dan sosial yang tidak sejalan 

dengan misi dan visi Crown. 

Program Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Beretika dari Crown secara khusus berfokus pada 

bahan baku dan layanan yang merupakan bagian inti dan terpenting bagi bisnis kami. Di bawah ini 

adalah ringkasan dari tujuan program kami: 
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Pendorong Penerapan Program Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Beretika dari 

Crown: Berusaha mencapai keunggulan dan peningkatan yang berkelanjutan merupakan aspek 

penting bagi Crown dalam menjalankan bisnis. Crown mendorong dan merekomendasikan 

pemasok untuk: 

- Terus meningkatkan produk dan/atau layanan mereka untuk meningkatkan kualitas, 

mengurangi biaya dan mengurangi dampak produk mereka terhadap lingkungan. 

- Mempertahankan catatan rantai pasokan yang akurat. 

- Mengidentifikasi, menetapkan target, dan menerapkan rencana tindakan untuk mengurangi 

dampak lingkungan di bidang penggunaan air dan energi, pembuangan air limbah, emisi gas 

rumah kaca, pembentukan sampah, penggunaan tempat pembuangan akhir dan 

pengemasan. 

- Berusaha keras mengurangi jejak lingkungan mereka, berkomitmen untuk melakukan 

perbaikan masalah yang keberlanjutan secara terus-menerus, dan mendukung pencapaian 

tujuan program keberlanjutan Crown. 

- Mencari sumber bahan baku dari sumber berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan 

proses produksi Crown. 

Proses peningkatan berkelanjutan Program Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Beretika dari 

Crown mencakup dilaksanakannya pendorong penerapan berikut dari waktu ke waktu: 

1- Crown akan memperluas program pengadaan yang bertanggung jawab yang sedang 

berlangsung secara global, dengan memprioritaskan kategori pembelian perusahaan yang 

paling sering dan/atau terbesar. Kategori ini merupakan bagian terbesar dari keseluruhan 

pembelanjaan kami. Perubahan kecil pada pembelian tersebut dapat berpengaruh secara 

signifikan baik dampak yang ditimbulkan, maupun kemajuan perusahaan. 

 
2- Crown akan menggunakan peluang yang diciptakan dari negosiasi kontrak baru atau proses 

peninjauan/perpanjangan/penilaian ulang untuk memasukkan kriteria sosial dan lingkungan ke 

dalam keputusan sumber. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, memastikan Pedoman 

Perilaku Pemasok Crown agar dipahami dan diterima, dan setiap pertanyaan yang diperlukan 

diajukan melalui penilaian sumber kami. 

 

3- Untuk barang inti dan layanan inti yang dibeli oleh perusahaan yang ditentukan Crown paling 

mungkin memiliki dampak sosial dan/atau lingkungan negatif karena pengaruh salah satu faktor 

di bawah ini, Crown akan mempertimbangkan untuk menerapkan penilaian dan audit pihak 

Tujuan Pengadaan yang Bertanggung 
Jawab dan Beretika 

- Pada tahun 2025, 75% dari bahan baku inti dan pemasok layanan inti Crown 

(berdasarkan pembelanjaan) telah dinilai dan mematuhi kebijakan dan persyaratan 

Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Beretika dari Crown 

- Pada tahun 2025, semua pemasok yang ditentukan oleh Crown sebagai 

pemasok dengan risiko tinggi berdasarkan standar Pengadaan yang Bertanggung 

Jawab dan Beretika kami telah dinilai oleh audit pihak ketiga 

- Pada tahun 2030, 100% dari bahan baku inti dan pemasok layanan inti (berdasarkan 

pembelanjaan) telah dinilai dan mematuhi kebijakan dan persyaratan Pengadaan yang 

Bertanggung Jawab dan Beretika dari Crown 
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ketiga: 

a. kurangnya penegakan peraturan dan hukum di daerah tempat barang dan 

layanan bersumber. 

 

b. Tantangan spesifik industri intrinsik dan risiko reputasi seperti yang diidentifikasi 

oleh pemangku kepentingan, akademisi, industri, dan organisasi masyarakat 

sipil. 

c. kurangnya transparansi dan/atau kemampuan untuk melacak rantai pasokan. 

d. risiko kelanjutan pasokan untuk masukan produk penting. 

4- Sebagai bukti kepatuhan terhadap persyaratan Program Pengadaan yang Bertanggung 

Jawab dan Beretika dari Crown, Crown akan menerima verifikasi pihak ketiga yang 

ditawarkan oleh pemasok dan/atau pemasok lanjutan mereka ketika pihak ketiga tersebut 

dianggap oleh Crown dan pemangku kepentingan sebagai sumber verifikasi yang dapat 

dipercaya. Saat ini, daftar tersebut antara lain akan mencakup Ecovadis, SEDEX dan ASI. 

 
5- Sesuai dengan agenda kami sendiri dan sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan, Crown 

akan mendorong mitra pemasok kami untuk bermitra bersama dan mempertahankan 

keanggotaan dalam Ethical Trading Initiative (ETI) atau organisasi perdagangan etika yang 

serupa, dan Aluminium Stewardship Initiative (ASI). 

 
6- Crown akan menerapkan Program Pelatihan tentang Pengadaan yang Bertanggung 

Jawab dan Bertanggung Jawab dan Beretika untuk tim pengadaannya secara global. 
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