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Kebijakan Keberlanjutan 
Lingkungan 

 
Crown Holdings adalah produsen kemasan logam dan transit terkemuka yang telah menangani 
bisnis ini selama lebih dari 125 tahun. Sepanjang sejarah perusahaan, kami telah menunjukkan 
kepedulian terhadap lingkungan alam, karyawan, dan masyarakat tempat kami beroperasi. Kami 
berkomitmen untuk menjalankan bisnis kami dengan cara yang bertanggung jawab terhadap 
lingkungan, mendukung kesehatan jangka panjang Bumi ini, kesuksesan pelanggan dan 
karyawan kami. Strategi keberlanjutan lingkungan kami bertujuan untuk mendorong aksi iklim di 
seluruh rantai nilai kami dalam menggunakan sumber daya secara efisien, mendukung ekonomi 
sirkular, mempromosikan keragaman dan inklusi, mencari sumber secara bertanggung jawab 
dan beretika, serta mempraktikkan pengelolaan produk yang ketat. 
Tujuan kami adalah untuk menyediakan produk yang memberikan dampak positif bagi Bumi ini. 
Oleh karena itu, kami memadukan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan proaktif 
ke dalam proses, prosedur dan praktik kami. 

 
Untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan menerapkan Kebijakan Keberlanjutan 
Lingkungan, kami berjanji untuk: 

 

• Bekerja untuk memastikan bahwa produk dan operasi kami aman bagi karyawan, 
konsumen, dan lingkungan kami 

• Menerapkan sistem manajemen lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi 
dampak lingkungan dari produk kami melalui desain, pembuatan, distribusi, 
penggunaan, dan pembuangannya 

• Crown telah menerapkan target iklim berbasis sains, dan akan terus mengambil 
tindakan untuk mengurangi limbah dan emisi gas rumah kaca dari operasi bisnis 
secara langsung dan tidak langsung serta rantai nilai kami 

• Mendukung pelestarian sumber daya alam dan energi dengan mengoptimalkan 
penggunaan bahan, meminimalkan limbah, dan meningkatkan daur ulang. Kami juga 
akan bermitra dengan pihak lain yang dapat berkontribusi untuk kemajuan dalam 
mencapai tujuan lingkungan kami 

• Memenuhi atau bahkan melampaui peraturan perundang-undangan lingkungan yang 
berlaku. Kami menggunakan praktik yang ramah lingkungan, mematuhi pedoman, 
standar, dan persyaratan internal, meskipun tanpa adanya standar dari pemerintah 

• Secara terus menerus memantau dan menilai operasi, teknologi dan program kami, dan 
memantau kemajuan terhadap tujuan lingkungan untuk mencegah dan meminimalkan 
dampak lingkungan yang merugikan melalui siklus hidup produk dan layanan kami 

• Tetap menerapkan kebijakan, program dan sumber daya operasional untuk 
menerapkan Kebijakan Keberlanjutan Lingkungan kami 

• Mengembangkan dan menggunakan ilmu pengetahuan tercanggih, pandangan jangka 
panjang dan siklus hidup serta memadukan pertimbangan lingkungan ke dalam 
keputusan, kebijakan, proses, dan praktik manajemen strategis di seluruh bisnis kami 

• Mengupayakan tempat kerja yang bebas cedera melalui program kesehatan dan 
keselamatan yang kuat yang didukung oleh keterlibatan maksimal karyawan kami. Kami 
akan melatih karyawan kami untuk melakukan aktivitas mereka dengan cara yang aman 
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan 

• Bekerja untuk memastikan bahwa setiap karyawan memahami dan bertanggung 
jawab untuk memasukkan pertimbangan lingkungan dalam aktivitas bisnis mereka 
sehari-hari. Kami akan mendorong, mengenali dan menghargai upaya kepemimpinan 
individu dan tim untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan. 

• Mewajibkan pemasok kami untuk mematuhi undang-undang lingkungan yang berlaku di 
negara, wilayah, dan kota tempat mereka beroperasi. Kami akan mendorong pemasok 
kami untuk memenuhi persyaratan dasar jika memungkinkan untuk mengurangi 
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dampak lingkungan dan sosial dari operasi mereka 
 

• Memberikan informasi faktual yang relevan dan tepat kepada konsumen, karyawan, 
masyarakat, kelompok berkepentingan publik, dan lainnya tentang kinerja lingkungan 
dari produk dan operasi kami, melaporkan kinerja kami secara berkala 

• Bekerja sama dan mendukung pelanggan dan pemasok kami untuk mengurangi 
dampak lingkungan dari produk dan operasi untuk membantu mereka mencapai 
tujuan keberlanjutan 

• Bekerja sama dan mendukung asosiasi industri, pelanggan, pemasok, dan mitra 
lainnya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di antara konsumen 

• Secara sistematis mengelola semua area risiko dan ketidakpastian 
lingkungan, untuk mendukung pendekatan pencegahan 

• Bersikap responsif terhadap para pemangku kepentingan perihal topik lingkungan dan 
berkonsultasi dengan mereka mengenai masalah lingkungan yang mungkin muncul. 

 

Setiap divisi Crown Holdings bertanggung jawab penuh atas penerapan dan penegakan 
Kebijakan ini dalam bisnisnya. Semua karyawan harus mematuhi kebijakan ini. 
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