PT Uni-Charm Indonesia Tbk Berkontribusi pada Pelestarian
Lingkungan dan Perwujudan Masa Depan yang Berkelanjutan
Melalui Kegiatan Konservasi Lingkungan
～Dalam Rangka Hari Bumi～
Masalah lingkungan hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius. Di Indonesia,
akhir-akhir ini Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai upaya untuk melakukan
penanganan secara serius. Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April, kali ini
akan diperkenalkan sebagian dari kegiatan konservasi lingkungan yang telah dilakukan
oleh PT Uni-Charm Indonesia Tbk selama 4 tahun terakhir, sebagai perusahaan yang
sudah lebih dari 20 tahun berada di market FMCG di Indonesia, demi berkontribusi pada
perwujudan masa depan yang berkelanjutan.


Mengenai Hari Bumi

Hari Bumi adalah hari dimana kita memikirkan tentang Bumi dan lingkungan, yang
diperingati setiap tanggal 22 April di seluruh Dunia. Tema setiap tahunnya berbeda,
namun untuk tahun ini temanya adalah “investasi untuk Bumi”. ※１


Upaya Kongkrit Perusahaan Terhadap Investasi untuk Bumi
Upaya Investasi Untuk Bumi①「Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001」

Demi mengurangi beban lingkungan di dalam kegiatan Perusahaan, kami menerapkan
sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 mulai tahun 2015, dan
terus mematuhi standar manajemen lingkungan di dalam kegiatan yang dilakukan.


Upaya Investasi untuk Bumi ② Bersih-bersih sampah
Melanjutkan kegiatan di tahun 2019, pada tahun 2020 dilakukan kegiatan bersih-bersih
sungai untuk yang ke 3 kalinya di Jatirejo Desa Dinoyo, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Kegiatan bersih-bersih ini dilakukan dalam skala besar dan dihadiri lebih dari 100 orang
partisipan yang terdiri dari anggota Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur &
Kabupaten Mohokerto, anggota TNI, beberapa petugas pemerintahan meliputi aparat desa,
NGO konservasi lingkungan, kolaborator dari perusahaan Jepang serta karyawan PT UniCharm Indonesia Tbk. Disaat yang sama juga diberikan donasi berupa bak sampah yang
dapat digunakan untuk mengumpulkan sampah rumah tangga di sekitar desa, dan papan
larangan membuang sampah ke sungai, sebagai bentuk upaya konservasi lingkungan
secara proaktif.

Upaya Investasi untuk Bumi③「Mengatasi Deforestasi」
②-1 Pemberian Pohon Bambu
Pada tahun 2020 lalu, sebanyak 1.500 pohon bamboo diberikan kepada Satgas
Karawang Sektor 19 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagai
dukungan proaktif terhadap SDGs dan upaya konservasi daerah aliran sungai Citarum,
Provinsi Jawa Barat.

②-2 Mendapatkan Sertifikasi Kehutanan PEFC
Perusahaan produsen produk dengan daya serap pertama di Indonesia yang
mendapatkan sertifikasi kehutanan CoC-PEFC pada tahun 2020. Label PEFC yang
tertera di kemasan produk menjadi bukti terhadap konsumen bahwa produk maupun
kemasan yang dibeli dibuat dari bahan material yang didapatkan secara bertanggung
jawab.
Upaya Investasi untuk Bumi ④「Langkah Pertama Menghilangkan Sampah
Plastik」 - Aktivitas Pengurangan Plastik
Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, untuk mengurangi dampat pada
lingkungan
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meluncurkan produk kemasan kertas dalam edisi terbatas dengan menggunakan
100% kertas daur ulang, pada bulan Juni 2021. Melalui peluncuran pembalut Charm
dan masker Protect Pollution kemasan kertas, diharapkan dapat berkontribusi

terhadap upaya Pemerintah Indonesia di dalam mengurangi sampah plastik yang sulit
terurai.

Upaya Investasi untuk Bumi ⑤ Konservasi Energi

Sejak 2019, PT. Uni-Charm Indonesia Tbk telah melakukan berbagai upaya
konservasi energi yang terdiri dari beberapa aktivitas utama di seluruh Factory
dan Office, yaitu penggantian lampu ke jenis LED, efisiensi perangkat pendingin
(AC), motion sensor untuk lampu penerangan toilet, efisiensi Compressor & Chiller,
berkontribusi pada pengurangan emisi gas CO2
■Harapan di Masa Depan

Presiden Direktur Yuji Ishii menjelaskan, “Tidak hanya berhenti pada kegiatankegiatan diatas, untuk selanjutnya pun melalui berbagai kegiatan perusahaan, kami
akan mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan
lingkungan”.
 Kontribusi Terhadap Perwujudan “SDGs 17 Goals”

Dari 17 target SDGs（Sustainable Development Goals）yang dicanangkan, melalui
kegiatan ini kami berupaya untuk berkontribusi pada target No.15 “Menjaga
ekosistem darat”. Dan juga dengan salah satu unsur slogan perusahaan kami
Ethical Living for SDGs yaitu “Perwujudan lingkungan yang makmur”, untuk
kedepannya pun melalui kegiatan bisnis perusahaan dengan menyediakan produk
dan pelayanan, kami akan terus berusaha untuk memecahkan masalah konservasi
lingkungan dan sosial, serta berkontribusi pada perwujudan SDGs.

※1 https://www.earthday.org/earth-day-tips/

