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Kebaikan, sebuah kata yang menggambarkan kualitas, keunggulan, dan kebajikan – itulah fokus upaya kami 
dalam menjalankan perusahaan demi kemajuan bangsa.  Kami melihat setiap hari sebagai kesempatan 
untuk memberi dampak bagi komunitas dan bangsa ini.  Lebih dari itu, kami berupaya menjadi perusahaan 
yang bertanggung jawab atas planet yang menjadi tempat hidup kita bersama.

Melalui visi kami “One Planet One Health”, Danone- AQUA tidak hanya menjaga kesehatan manusia, 
melainkan juga menjaga kesehatan planet ini.   Kami berkomitmen untuk mengalirkan kebaikan bagi para 
pemangku kepentingan dan setiap orang yang berada dalam rangkaian sistem produksi serta konsumsi 
produk-produk kami demi kemajuan bangsa kita tercinta, Indonesia.

Kami percaya berbagai kebaikan yang kami lakukan akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, namun 
juga akan menjaga keberlanjutan planet ini bagi generasi yang akan datang. Dengan mempraktikkan 
prinsip-prinsip keberlanjutan, Danone-AQUA berkomitmen untuk mendukung pencapaian Sustainable 
Development Goals (SGDs) dalam membawa kesehatan melalui makanan dan minuman bagi sebanyak 
mungkin orang dan membawa kebaikan bagi kemajuan Indonesia.

Membawa Kebaikan 
Bagi Kemajuan Indonesia

Kami tak henti melakukan berbagai inisiatif dan inovasi demi kemajuan bangsa.
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Daftar Isi
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1 Penjelasan Tema

4 Ikhtisar Keberlanjutan

6 Penghargaan

8 Sertifikasi

10 Salam Presiden 

Direktur 

13 Danone-AQUA 

Membawa Kebaikan

14 Bijak Berplastik

18 TENTANG DANONE-AQUA

22  Nilai-Nilai Perusahaan

23  9 Integrated Goals 

27  Pasar yang Dilayani 

27  Skala organisasi

27 Keanggotaan Asosiasi

27 Inisiatif Eksternal

28  Sejarah Danone - AquA

30 KEBAIKAN BAGI 

EKONOMI NASIONAL

31 Nilai Ekonomi  

31 Produk

32 Pemasaran yang 

Bertanggung Jawab

34 TATA KELOLA BAGI KEBAIKAN 

BERSAMA

35 Tata Kelola

36 Struktur dan Kebijakan GCG

36 Rapat umum Pemegang Saham

37 Menjunjung Tinggi Integritas

39 Komunikasi dan Pelatihan Anti 

Korupsi

41 Pemasok

41  Pemangku kepentingan Kami

62 KEBAIKAN UNTUK KARYAWAN

63 Insan Danone - AquA

65 Perekrutan Karyawan Baru dan 

Pergantian Karyawan

70 Tunjangan yang Diberikan Kepada 

Karyawan

71 Menciptakan Atmosfir Tempat Kerja 

Ramah terhadap Perempuan

72 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

77 Mengembangkan Potensi Karyawan

80 BERBAGI KEBAIKAN DENGAN 

MASYARAKAT

81 WASH/Akses Air Bersih

83 Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat

84 Pertanian Berkelanjutan

86 Perbaikan Jalan

86 Bantuan Sosial

88 TENTANG LAPORAN

89 Periode Laporan, Ruang 

Lingkup dan Standar 

90 Menetapkan Isi Laporan dan 

Batasan Topik

91 Proses Penetapan Topik 

Material

93 Daftar Topik Material dan 

Batasan

94 Laporan 

Kesesuaian 

dengan Standar 

GRI

95 Indeks Standar 

GRI Opsi - Core

101 Tautan SDG’s 

dalam Standar 

GRI

44 KEBAIKAN BAGI LINGKUNGAN

45 Komitmen terhadap Lingkungan 

47 Penghematan Energi

49 Mengontrol Emisi

52 Menghargai Sumber Daya Alam

56 Keanekaragaman Hayati

57 Material yang Digunakan

58 Pengelolaan Limbah

59 Distribusi Produk Berkelanjutan
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Ikhtisar Keberlanjutan

2.677.204 
Pohon Ditanam 

57.749 
Biopori Dibuat

1.351 
Sumur Resapan 
Dibuat

325.150 
Bibit di Rumah 
Pembibitan

5.136.060.800  
Liter - Jumlah Air yang 
Diresapkan Ke Tanah

13.870 
Rorak untuk 
Meresapkan Air
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PENGGUNAAN 
ENERGI

2018 958.753 Giga Joule

2017 961.152 Giga Joule

2016 1.002.869 Giga Joule

2018  12.124 orang
2017  12.223 orang
2016  12.501 orang

JUMLAh 
KARYAWAN

2018 548 jam

2017 337 jam

JAM 
PELATIhAN

hARI KERJA AMAN

11.978
2018

11.282 
2017

11.790
2016

2018 31.423 ton CO2 
2017 234.302 ton CO2  

PENGURANGAN 
EMISI GRK 

2018 1,18
2017 1,17
2016 1,18

WATER RATIO
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Tiga Penghargaan 

Inisiatif Keberlanjutan 

dari Majalah Warta 

Ekonomi

Penghargaan 2017

Penghargaan Green 

CEO Award 2017 dari 

Majalah Warta Ekonomi

Penghargaan MarkPlus 

Inc 2017 Brand Asia 

Study untuk kategori 

Top 3 Most Powerful 

Food/Drink Brand in 

Indonesia

Penghargaan 

Indonesia Sustainable 

Development Award 

2017

Anugerah 1 PROPER Emas dan 

9 PROPER Hijau untuk 10 Pabrik 

Danone-AquA dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia.

Penghargaan Kinerja 

Produsen dalam 

Pengelolaan Sampah dari 

Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan.

Penghargaan Indonesia 

Top BrandZ Award 2017 

untuk Kategori “The 

Brand Purpose” Making 

Lives Better 

Penghargaan Indonesian 

Prestige Brand Award 

2017 kepada Mizone 

dalam Kategori Minuman 

Isotonik dari Majalah 

Warta Ekonomi

Penghargaan Indonesia 

Social Business 

Innovation Award dari 

Majalah Warta Ekonomi

Penghargaan Mata 

Persada Award kategori 

Platinum

Penghargaan Perhumas 

PR Excellence Award 

dalam Kategori Social 

Media dan Digital 

PR untuk Kampanye 

Bincang Air

Penghargaan Indonesia’s 

Best Corporate Social 

Initiative Award kepada 

program kerjasama 

Danone-AquA dengan 

PERSI dari MIX Magazine

Penghargaan MarkPlus 

Inc 2017 Brand Asia 

Study  untuk kategori 

Top 10 Most Powerful 

Brand in Indonesia

Penghargaan PR 

Program of The Year 

2017 dari MIX Magazine 

dalam kategori In House 

Magazine untuk Majalah 

AquAlita

Penghargaan Pelaku 

Olahraga Berprestasi 

2017 dari Kementerian 

Pemuda dan Olahraga 

Republik Indonesia

Penghargaan Corporate Social 

Responsibility bidang kesehatan 

untuk Program WASH dari 

Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia

Penghargaan Innovative Solution 

on Conservation Program dalam 

mengembangkan Measurement, 

Reporting and Verification (MRV) 

System dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan
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Penghargaan 2018

AquA masuk dalam jajaran 

“BrandZ Top 50 Most Valuable 

Indonesian Brand” dan 

mendapatkan predikat sebagai 

“The Most Famous Brand dari 

WPP and Kantar Millward Brown

Penghargaan PR Program of The Year 

dari Majalah MIX dalam kategori Best of 

The Best Media Relations 2018, Best of 

The Best Social Program 2018, The Best 

Marketing PR Program 2018, dan The Best 

Creative PR program 2018.

Penghargaan 

ProKlim (Program 

Kampung Iklim) 

utama 2018 kepada 

Pabrik Danone-

AquA Wonosobo 

untuk Kampung 

Wisata Sayur 

“Cengkul”, Blederan.

Halal Award – Halal 

Top Brand 2018 untuk 

kategori Air Minum 

dalam Kemasan dari 

Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan 

dan Kosmetika Majelis 

ulama Indonesia 

(LPPOM MuI) dan 

Kementerian Agama 

Republik Indonesia.

Penghargaan Padmamitra untuk 

Kategori Bidang Difabel kepada Pabarik 

Danone-AquA Klaten dari Forum CSR 

– Kesejahteraan Sosial bekerja sama  

dengan Kementerian Sosial.

AquA berhasil meraih seritifikasi sebagai 

B-CORP, yaitu perusahaan dengan praktik 

terbaik dan ketaatan dengan standar tertinggi 

terhadap kinerja sosial dan lingkungan, 

transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, 

Danone-AquA berhasil memperoleh berbagai 

penghargaan lainnya.

Penghargaan Gubernur 

Jawa Barat kepada 7 

Pabrik Danone-AquA di 

Jawa Barat (Citeureup, 

Bekasi, Mekarsari, 

Ciherang, Babakan Pari, 

Cianjur, dan Suban) atas 

program-program CSR 

yang dilakukan di Jawa 

Barat.

Penghargaan Industri Hijau dari 

Kementerian Perindustrian dan 

Perdagangan untuk  10 Pabrik 

Danone-AquA yang terletak di  

Subang, Mekarsari, Babakan Pari, 

Ciherang, Citereup, Bekasi, Cianjur, 

Solok, Langkat, Berastagi.

Anugrah 6 
PROPER HIJAu 

Danone-AquA mendapatkan penghargaan 

sebagai Perusahaan yang inovatif dalam 

mengembangkan konservasi daerah aliran 

sungai oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK) pada Desember 2018.

Danone-AquA raih penghargaan 

“Anugerah Mitra Co-Branding” dari 

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
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Sertifikasi

Iso 9001:2015 
quality Management System

Iso 14001:2015 
Environmental Management System

•	 Certificate ISO 9001:2015 – 
quality Management System - 
AquA Group  (12 Juni 2018)
Masa berlaku sertifikat: 22 Juni 
2021

•	 Certificate ISO 9001:2015 – 
quality
Management System - PT Tirta 
Investama Langkat Plant  
(19 Maret 2017)
Masa berlaku sertifikat: 19 Maret 
2020

•	 Certificate ISO 14001:2015 – 
Environmental Management 
System PT Tirta Investama - 
Langkat Plant  (24 Januari 2017)
Masa berlaku sertifikat: 24 
Januari 2020

•	 Certificate ISO 14001:2015 – 
Environmental Management 
System PT Tirta Investama - 
Tanggamus Plant  (18 Februari 
2018)
Masa berlaku sertifikat: 18 
Februari 2021

•	 Certificate ISO 14001:2015 – 
Environmental Management 
System PT Tirta Investama - 
Sentul Plant  (9 Maret 2018)
Masa berlaku sertifikat: 9 Maret 
2021

•	 Certificate ISO 14001:2015 – 
Environmental Management 
System - AquA Group (04 Juni 
2018)
Masa berlaku sertifikat: 10 
Agustus 2021

•	 9001:2015 – quality 
Management System - PT Tirta 
Investama - Sentul Plant  (17 
April 2018)
Masa berlaku sertifikat: 17 April 
2021

•	 Certificate ISO 9001:2015 – 
quality Management System 
- PT Tirta Investama Tanggamus 
Plant  (5 April 2018)
Masa berlaku sertifikat: 5 April 
2021
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FssC 22000:2017 
Food Safety

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Investama - Subang 
Plant (9 September 2018)

 Masa berlaku sertifikat: 24 
Desember 2020

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Investama - Klaten 
Plant (27 September 2018)
Masa berlaku sertifikat: 12 
Nopember 2020

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 
V4.1  – AquA GROuP - PT Tirta 
Investama Airmadidi, Manado 
Plant (2 Oktober 2018)
Masa berlaku sertifikat: 6 
Nopember 2020

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Investama - Gatsu 
Plant (8 Oktober 2018)
Masa berlaku sertifikat: 8 
Januari 2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1 
– PT AquA Golden Mississippi 
- Mekarsari Plant (15 Oktober 
2018)
Masa berlaku sertifikat: 15 
Januari 2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Investama - Pandaan 
Plant (16 Oktober 2018)
Masa berlaku sertifikat: 16 
Desember 2020

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 
V4.1 – PT Tirta Investama 
- Babakanpari Plant (26 
November 2018)
Masa berlaku sertifikat: 7 April 
2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Investama - Langkat 
Plant (26 Nopember 2018)
Masa berlaku sertifikat: 21 Maret 
2020

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 
V4.1  – PT Tirta Investama - 
Wonosobo Plant (26 Nopember 
2018)
Masa berlaku sertifikat: 10 Maret 
2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1 
– PT AquA Golden Mississippi 
- Bekasi Plant (26 November 
2018)
Masa berlaku sertifikat: 13 April 
2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Investama - Cianjur 
Plant (4 Desember 2018)
Masa berlaku sertifikat: 4 Maret 
2020

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 
V4.1  – PT Tirta Investama - 
Keboncandi Plant (4 Desember 
2018)
Masa berlaku sertifikat: 15 April 
2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 
V4.1 – IBIC Sendirian Berhad (4 
Desember 2018)
Masa berlaku sertifikat: 13 April 
2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Investama - Solok 
Plant (4 Desember 2018)
Masa berlaku sertifikat: 20 Mei 
2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Investama - Mambal 
Plant (21 Desember 2018)
Masa berlaku sertifikat: 23 Maret 
2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1 
– PT Tirta Investama - Citereup 
Plant and Head Office (26 
Desember 2018)
Masa berlaku sertifikat: 2 Mei 
2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Sibayakindo - AquA 
Berastagi Plant (26 Desember 
2018)
Masa berlaku sertifikat: 26 Maret 
2021

•	 Food Safety System 
Certification (FSSC) 22000 V4.1  
– PT Tirta Investama - Ciherang 
Plant (26 Desember 2018)
Masa berlaku sertifikat: 3 April 
2020



Keberlanjutan MeruPaKan 

inti Dari bisnis KaMi. KaMi 

berKoMitMen untuK MengalirKan 

KebaiKan bagi Para PeMangKu 

KePentingan Dan setiaP orang 

yang beraDa DalaM rangKaian 

sisteM ProDuKsi serta KonsuMsi 

ProDuK-ProDuK KaMi bagi 

KeMajuan inDonesia tercinta.

Corine Tap – Presiden Direktur 
PT Tirta Investama (AquA Group)
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“salam Presiden Direktur”
[GRI 102-14]
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Para pemangku kepentingan yang terhormat, 

Sebagai merek kelahiran Indonesia, selama lebih 

dari 45 tahun, Danone-AquA selalu berupaya 

untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat 

dengan menyediakan hidrasi sehat sekaligus 

menjaga keberlanjutan lingkungan.   

Kami juga percaya bahwa bisnis dapat digunakan 

untuk memberikan kebaikan.  Karenanya, 

tahun lalu Danone-AquA menjadi Perusahaan 

FMCG pertama di Indonesia yang bersertifikasi 

B Corp.  Dengan sertifikasi ini, kami selalu 

berupaya  mengembangkan berbagai inisiatif 

untuk  mencapai standar tertinggi kinerja sosial 

dan lingkungan. Hal ini juga mendukung visi 

Perusahaan “One Planet One Health” dimana kami 

percaya bahwa kesehatan juga ditentukan oleh 

gaya hidup dan lingkungan yang juga sehat.

Berbagai inisiatif keberlanjutan kami juga 

mendapatkan apresiasi positif dari Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa 

penghargaan PROPER Hijau untuk 9 pabrik 

Danone-AquA dan PROPER Emas untuk 1 Pabrik 

Danone-AquA di tahun 2017 serta PROPER Hijau 

untuk 6 Pabrik Danone-AquA di tahun 2018.   

Kami berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang 

bertanggung jawab merawat lingkungan melalui 

perlindungan sumber daya air dengan menanam lebih 

dari 2,5 juta pohon dan program konservasi lainnya.

untuk membantu mitigasi perubahan iklim, 

Danone-AquA mengembangkan program untuk 

mengurangi jejak karbon dengan mendorong 

penggunaan energi terbarukan. Kami terus 

berupaya mengurangi jejak karbon kami, sesuai 

dengan DANONE Direct Responsibility Scope 

(DDR), yaitu pengurangan 50% jejak karbon hingga 

tahun 2030, dan zero net carbon pada tahun 2050.  

Dalam tahun pelaporan 2017-2018 ini, kami berhasil 

mengurangi jejak karbon sebesar 2.399 ton CO2  

dan melakukan efisiensi energi sebesar 22.920 GJ.

Dan yang terakhir, kami telah menjadi pionir dalam 

daur ulang kemasan di Indonesia. Sejak 1973, kami 

telah menawarkan hidrasi sehat kepada jutaan 

masyarakat Indonesia melalui berbagai produk 

kami, untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

dan kesempatan. Kami menjadi yang pertama 

memperkenalkan air minum dalam kemasan galon 

yang dapat digunakan kembali dan didaur ulang. 

Dengan model galon, 70% dari bisnis kami sudah 

sepenuhnya sirkular.

Kami juga memelopori program daur ulang 

pertama yang disebut “AquA Peduli” pada 

tahun 1993 sebagai langkah awal menuju model 

pengemasan yang lebih sirkular. Saat ini, kami 

dapat mengumpulkan 12.000 ton plastik setiap 

tahunnya melalui 6 Recycling Business unit di 

berbagai lokasi di Indonesia.

Tahun lalu, Danone-AquA meluncurkan gerakan 

#BijakBerplastik yang memperkuat komitmen kami 

untuk Indonesia yang lebih bersih dan mendukung 

tujuan pemerintah Indonesia untuk mengurangi 

sampah di lautan. Melalui gerakan ini, kami berfokus 

kepada tiga aspek inti yaitu: pendidikan daur ulang 

untuk konsumen kami, pengembangan infrastruktur 

pengumpulan sampah dan inovasi kemasan produk. 

Tiga aspek inti ini bertujuan untuk membantu 

mencapai ambisi kami pada tahun 2025 untuk 
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Jakarta, Desember 2019

corine Danielle tap

President Director
PT Tirta investama (Danone-aQUa)

mengumpulkan lebih banyak plastik daripada yang 

kami gunakan, untuk menggunakan 100% kemasan 

yang dapat didaur ulang, dapat digunakan kembali 

ataupun dapat terurai, serta untuk meningkatkan 

proporsi konten daur ulang dalam botol kami 

menjadi 50%. Sebagai bagian dari pilar inovasi 

kemasan produk AquA juga baru saja meluncurkan 

AquALIFE, botol air pertama di Indonesia yang 

terbuat dari 100% plastik daur ulang dan dapat 

didaur ulang.

Dalam sisi ekonomi, Danone-AquA berhasil 

meningkatan penjualan 2% pada tahun 2017 dan 

11% pada tahun 2018.  Dampak ekonomi kami juga 

diwujudkan berupa lapangan kerja bagi 12.124 

orang dan pembayaran pajak untuk pemerintah.    

Tentunya, sebagian dari nilai ekonomi ini kami 

sebarkan untuk kebaikan bagi masyarakat 

berupa pengembangan ekonomi dalam bentuk 

koperasi dan bantuan untuk para pelaku usaha 

Kecil Menengah (uKM).  Danone-AquA juga 

menggalakkan AHS (AquA Home Service), 

dimana kami mendukung  7.300 ibu rumah 

tangga meningkatkan penghasilan mereka melalui 

penjualan AquA galon,  para ibu ini juga menjadi 

mitra kami dalam melaksanakan berbagai aktivitas 

untuk menyebarkan kebaikan bagi masyarakat 

melalui mengenai pentingnya hidrasi dan menjaga 

lingkungan.  

Program utama lainnya yang kami lakukan demi 

kebaikan masyarakat adalah menyediakan sarana 

air bersih bagi 165.000 orang melalui program 

WASH (Water Sanitation and Hygiene).  Kami 

mendukung tujuan pemerintah dan SGDs agar 

setiap orang dapat memperoleh akses terhadap air 

bersih dan sanitasi layak.  

Perusahaan ini lahir dan besar di Indonesia dan 

kami berjuang untuk kebaikan bagi bangsa ini.  

Tujuan yang besar ini tentunya tidak dapat diraih 

hanya dengan satu atau dua orang saja, melainkan 

melibatkan seluruh karyawan dan pemangku 

kepentingan.  untuk itu saya mengajak seluruh 

pihak untuk terus berkolaborasi dalam mengalirkan 

kebaikan. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak 

terima kasih kepada seluruh mitra dan pemangku 

kepentingan yang selama ini telah berjalan 

bersama kami untuk mencapai visi besar ini.
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Danone-aQua Membawa Kebaikan

Jutaan masyarakat Indonesia telah bertumbuh 

bersama AquA, sebuah merek asli bangsa ini, 

yang kini menjadi perusahaan AMDK (Air Minum 

Dalam Kemasan) dan minuman ringan terbesar 

di Indonesia.  Dalam beberapa dekade terakhir, 

Danone-AquA menggunakan bisnis untuk 

untuk prestasi ini, Danone-AquA mendapatkan 

pengakuan dari Pemerintah Indonesia berupa 

Proper Hijau dan Emas serta pengakuan 

internasional dengan mendapatkan  sertifikasi  B 

Corporation,  yaitu perusahaan yang memenuhi 

tanggung jawab sosial dan lingkungannya di 

HIdrasI yang seHat
Menyediakan hidrasi yang sehat 

dalam bentuk yang paling murni 

dengan kualitas tinggi. 

aKses aIr bersIH
Melayani lebih dari 165.000 orang 

melalui program air bersih dan 

sanitasi.

PertanIan berKelanjutan
Meningkatkan kesejahteraan petani 

dan memperkenalkan praktik 

pertanian berkelanjutan.

Pemberdayaan Pemulung
Memberi akses asuransi kesehatan 

bagi pemulung.

Pemberdayaan wanIta 
Memberdayakan lebih dari 7.300 

wanita untuk menjual AquA dari 

rumah. 

melIndungI sumber aIr
Tidak mengambil air lebih dari 

kemampuan untuk mengembalikan 

air secara alami.

menjaga KeseImbangan 
alam 
Dengan cara menanam pohon, 

membangun kolam penampungan 

air, sumur resapan, dan instalasi 

panen air hujan.

mengurangI jejaK 
Karbon 
Dengan cara mengurangi 

penggunaan energi dan 

mengembangkan energi alternatif 

yang ramah lingkungan. 

melaKuKan daur ulang 
Kemasan
Mengumpulkan 12.000 ton botol 

plastik per tahun, melakukan 

edukasi, melakukan inovasi 

kemasan 100%  dapat didaur ulang.

membawa kebaikan bagi Indonesia: kebaikan bagi 

sesama dengan menyediakan hidrasi yang sehat, 

kebaikan untuk menyejahterakan masyarakat, dan 

kebaikan untuk menjaga kelestarian alam.   Tiga 

kebaikan ini, kami wujudkan dengan berbagai 

program strategis seperti di bawah ini.

atas rata-rata, dan menerapkan standar tertinggi 

dalam transparansi dan akuntabilitas. Danone-

AquA merupakan Perusahaan FMCG (Fast Moving 

Company Good) pertama di Indonesia yang 

mendapatkan sertifikasi B Corp. 

Kebaikan 
Terhadap Sesama

Kebaikan 
Terhadap Masyarakat

Kebaikan 
terhadap alam



Danone-aQUa beraMbisi MeMbangUn 
MoDel ekonoMi sirkUlar PlasTik  UnTUk 
berkonTribUsi Menyelesaikan PerMasalahan 
saMPah Di inDonesia MelalUi #biJakberPlasTik.

#bijaKberPlastiK

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh 
Indonesia adalah sampah plastik.  Oleh karena itu, 
pemerintah mencanangkan untuk mengurangi 
sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025 
(Kementrian Maritim), dan mengurangi timbulan 
sampah plastik sebesar 30% pada tahun yang 
sama (Kementerian Lingkungan Hidup).   

Target ini merupakan tantangan bagi Danone-
AquA yang menggunakan plastik sebagai 
kemasannya.  Namun, kami bukan hanya 
mendukung pemerintah dalam program ini, 
melainkan juga menetapkan target ambisius  
demi mendukung tercapainya target tersebut 
melalui #BijakBerplastik, yaitu komitmen 
sekaligus gerakan yang diluncurkan pada bulan 
Juli 2018.  

#BijakBerplastik diturunkan dalam tiga pilar yang 
di dalamnya terdapat ambisi dan program untuk 
mendukung tercapainya ambisi tersebut. 

Pengumpulan menjadi prioritas, karena sistem 
pengumpulan yang kurang baik menyebabkan 
botol plastik bekas terbuang ke lingkungan 
hingga mencemari laut.   untuk itu, kami 
membangun ekosistem pengelolaan sampah yang 
bisa mencegah material plastik berubah menjadi 
material tak ternilai.
 

Danone-AquA adalah pionir dalam program 
daur ulang dan pengumpulan botol plastik bekas 
melalui Program PEDuLI (Pengelolaan Daur ulang 
Limbah) pada tahun 1993. 

Melalui Program AquA PEDuLI yang 
diselenggarakan pada tahun 1993, Danone-AquA 
telah menjadi pionir dalam program daur ulang 
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MenguMPulKan saMPah PlastiK lebih 
banyaK Dari voluMe yang KaMi gunaKan 
Dari lingKungan inDonesia PaDa tahun 2025.1



Pemulung berperan penting dalam proses 
pengumpulan botol di RBu maupun dalam 
ekosistem daur ulang di Indonesia. Namun, 
kebanyakan dari mereka tidak memiliki status 
kependudukan di wilayah mereka tinggal dan 
bekerja, sehingga pemulung sulit mendapatkan 
akses kesehatan.  

Menyadari hal tersebut, bersama dengan RBu, kami 
membuka fasilitas kesehatan gratis dan akses BPJS. 

Danone-AquA juga mendukung RBu di Tangerang 
Selatan untuk mendapatkan sumber botol plastik 
bekas dari wilayah DKI Jakarta, seperti dari Hotel 
Shangrilla dan termasuk di Kepulauan Seribu. Di 
DKI Jakarta kami mendukung Dinas Kebersihan dan 
Lingkungan Hidup Jakarta Barat menginisiasi Bank 
Sampah Induk Satu Hati. Jaringan Bank Sampah 
Induk terdiri dari 45 unit bank sampah masyarakat 
unit, 5 unit bank sampah sekolah di seluruh Jakarta 
Barat. Bank Sampah Induk ini juga memiliki nilai 
ekonomi, dengan penghasilan total dari seluruh 
penjualan sampah sebesar Rp. 200 juta hanya dalam 
periode beberapa bulan, yaitu Mei hingga Agustus 
2017.  Kami juga berkolaborasi dengan Bank BNI 
sehingga sistem administrasi bank sampah terkoneksi 
langsung dengan bank.  Keuntungannya, selain 
akurasi, yaitu para siswa bahkan PNS terdorong 
menjadi nasabah yang dengan bersemangat 
mengumpulkan plastik dan menabung di bank.

Setelah sukses di Jakarta Barat, kami juga 
membuka jalan untuk RBu Tangerang Selatan 
membeli botol plastik bekas dari Bank Sampah 
Induk Jakarta Selatan.  Sementara di Kepuluan 
Seribu, Danone-AquA memfasilitasi RBu 
mengambil botol plastik bekas dari lapak serta 
bank sampah warga dan sekolah di Kepulauan 
Pulau untung Jawa.

dan pengumpulan botol plastik bekas.  Melalui 
program ini, kami menarik kembali botol plastik 
bekas dari konsumen melalui outlet distributor di 
Indonesia. Sampah Botol plastik  bekas tersebut 
ini kemudian melalui proses pembersihan dan 
pencacahan yang kemudian diekspor ke Taiwan 
pada saat itu. Semenjak dimulainya program 
ini, industri daur ulang limbah botol plastik pun 
berkembang di Indonesia karena botol plastik 
bekas telah mempunyai nilai ekonomi.  

Lebih lanjut, Danone-AquA membangun model 
sosial bisnis unit daur ulang/Recycling Business 
unit (RBu) di Tangerang Selatan, dan bersama 
dengan mitra industri daur ulang kami menginisiasi 
sejumlah RBu, dua di  Bali, dua di Bandung, dan 
satu di  Lombok. Keenam RBu tersebut setiap 
tahun  mengumpulkan rata-rata 12.000  ton botol 
plastik bekas.  Kami membangun siklus hidup baru 
botol plastik menjadi sumber daya yang bernilai 
guna.  Botol-botol plastik bekas yang terkumpul 
didaur ulang sehingga dapat menjadi bahan baku 
botol baru, selain itu botol plastik bekas tersebut 
juga menjadi komponen penting dalam produksi 
tekstil, geo textile untuk pembangunan jalan tol, 
stripping ban, dakron dan produk lainnya yang 
dibutuhkan untuk industri maupun rumah tangga.  

15

P
T

 Tirta Investam
a (D

ano
ne-A

q
u

A
)

Lap
o

ran K
eb

erlanjutan 



2
Danone-AquA memahami bahwa tingkat kesadaran 

publik yang masih rendah tentang pengelolaan 

sampah plastik merupakan hambatan untuk 

membangun budaya daur ulang. Kampanye Ayo 

Minum Air (AMIR) serta edukasi di Sekolah Dasar 

dengan berbagai mitra telah meyakinkan kami bahwa 

mengajarkan daur ulang secara berkelanjutan sejak 

dini di Indonesia, dapat mengubah kebiasaan lama. 

Kami berencana menambah mitra sekolah kami agar 

bisa mencapai jutaan lebih anak, dan kami akan 

mengadvokasikan agar topik mengenai daur ulang ini 

dapat menjadi kurikulum nasional. Danone-AquA juga 

memimpin kampanye nasional yang menargetkan 5 

juta anak sekolah dan  100 juta konsumen pada tahun 

2025.  Bekerja sama dengan retailer dan perusahaan 

telekomunikasi,  kami meluncurkan Smart Drop Box 

agar konsumen dapat turut mengumpulkan botol 

plastik bekas sekaligus mengedukasi mereka tentang 

nilai ekonomis botol yang bisa didaur ulang.

Program edukasi kami berupa membagikan 

pengetahuan tentang pengelolaan sampah, 

mengedukasi siswa tentang pentingnya 3R (reduce, 

reuse, recycle), mengadakan berbagai pertandingan 

dan pemberian penghargaan dalam lomba yang 

bertemakan pelestarian lingkungan.  Kami juga 

mengedukasi masyarakat melalui kampanye di 

berbagai media, dan penyelenggaraan berbagai acara 

terkait pembersihan lingkungan dari sampah, seperti 

“Bali Beach Clean up”.

Lebih lanjut, bersama dengan retailer H&M, kami 

meluncurkan Program #Bottle2fashion. Melalui 

program ini, kami turut mendukung proses daur ulang 

botol plastik bekas yang diambil dari Pulau untung 

Jawa, Kepulauan Seribu menjadi produk fesyen, 

berupa sarung tangan. Seluruh bahan baku dan 

produksi dilakukan di Indonesia sementara produk 

dipasarkan di Eropa. Program ini bagian dari edukasi 

untuk menunjukan bahwa botol plastik bekas bisa 

didaur ulang menjadi barang fesyen.

Bersamaan dengan Our Ocean Conference 

(OOC) di Bali, kami juga meluncurkan “Manifesto 

BijakBerplastik Truck” yang di dalamnya terdapat 

materi edukasi Tiga Pilar #Bijakberplastik. Truk ini 

berkeliling ke tempat-tempat umum dan sekolah-

sekolah di Bali untuk memberikan edukasi tentang 

daur ulang botol plastik sehingga tidak menjadi 

sampah di lingkungan.

MeMiMPin KaMPanye nasional untuK eDuKasi 
Daur ulang Dan MenggeraKKan PrograM 
Pengetahuan Daur ulang Di 20 Kota besar 
PaDa 2020.  
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1

2

3

MeMbuat seluruh KeMasan PlastiK DaPat 
DiDaur ulang 100% Dan MeningKatKan 
ProPorsi PlastiK Daur ulang PaDa botol 
KaMi sebesar 50% PaDa 2025.

Danone-AquA menjalin kerja sama dengan Pabrik 

Daur ulang Namasindo mendesain  membuat kemasan 

berbahan baku daur ulang botol plastik bekas yang 

ramah lingkungan. Dengan teknologi tinggi dan keahlian 

yang dimiliki, kemasan tersebut mampu melewati standar 

baku mutu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 

Standar Nasional Indonesia (SNI)  dan sertifikasi Halal 

dari pemerintah Indonesia.

Seluruh kemasan produk botol AquA menggunakan 

bahan baku daur plastik hingga mencapai 25% dan 

akan terus meningkatkan kandungan daur ulang 

hingga mencapai 50%. Sementara, seluruh kemasan 

Produk Mizone telah mengandung bahan daur ulang 

hingga mencapai 50%. Bersamaan dengan Our Ocean 

Conference pada Bulan Oktober 2018 di Bali, kami 

memperkenalkan produk baru AquA LIFE 100% yang 

kemasannya terbuat dari 100% bahan daur ulang 

plastik dan 100% bisa didaur ulang. Produk baru ini 

merupakan bukti bahwa sirkular ekonomi plastik bisa 

diwujudkan.

Penggunaan bahan daur ulang plastik dan juga inisiatif 

pengurangan bobot kemasan membuat  Danone-AquA 

bisa mengurangi pemakaian plastik baru sebanyak lebih 

dari 15.000 ton/tahun.

Komponen daur ulang, juga terdapat di produk  galon 

AquA yang kandungannya mencapai hingga  60%.  Hal 

ini berarti bisnis galon ini merupakan bisnis utama yang 

mencakup 70% dari bisnis penjualan Danone-AquA.  

Rantai distibusi gallon yang bisa dikembalikan dipakai 

ulang ini sesungguhnya telah menjadikan sebagian besar 

bisnis Danone-AquA sirkular.

Menyadari bahwa perubahan ini tidak dapat dilakukan 

sendiri,  Danone-AquA  bangga bisa bekerja sama 

dengan banyak mitra dan asosiasi, termasuk H&M, 

Packaging Recycling Alliance for Indonesia Sustainable 

Environment (PRAISE), ADuPI, universitas, LSM dan 

mitra paling strategis, yaitu Pemerintah Indonesia.  

Agar target pengurangan 70% sampah di laut dapat 

dicapai, kami terus mengundang kolaborasi seluruh para 

pemangku kepentingan   untuk menciptakan ekosistem 

daur ulang yang kuat agar tidak ada lagi plastik bekas 

yang terbuang ke lingkungan. 

1

2

3

KEMURNIAN DARI ALAM
•	 Air paling murni dari alam dan langsung 

dari sumber air terpilih 

•	 Memiliki kandungan mineral alami yang 

terjaga di setiap tetesnya

1

KEMASAN RAMAh LINGKUNGAN
•	 Inovasi botol pertama dengan desain tanpa 

label dan ramah lingkungan

•	 Kemasan botol yang indah dan terbuat dari 

100% plastik daur ulang

•	 Tidak ada dekorasi label sehingga tidak 

menambah sampah plastik

2

AMAN UNTUK DIKONSUMSI DAN BAIK
UNTUK LINGKUNGAN
•	 Terbuat dari 100% plastik botol yang didaur 

ulang dan 100% bisa didaur ulang

•	 Meninggalkan jejak karbon yang lebih 

rendah dibandingkan botol lain di pasaran

•	 Aman dikonsumsi karena memenuhi 

kriteria SNI, halal dan dikemas melalui 

proses yang disertifikasi oleh FSSC 22000

3
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Danone-AQUA merupakan pelopor Air Minum 
Dalam Kemasan (AMDK) dan minuman ringan 
di Indonesia yang didirikan tahun 1973. 

Danone-AQUA adalah bagian dari kelompok 
usaha Danone yang ada di Indonesia. Danone 
adalah salah satu produsen makanan dan 
minuman terbesar di dunia yang berpusat 
di Perancis dan bergerak dengan misi 
membawa kesehatan melalui makanan dan 
minuman kepada sebanyak mungkin orang.   

Di Danone, kami memiliki tujuan untuk 
menginspirasi praktik makan dan minum 
yang lebih sehat dan berkelanjutan sejalan 
dengan visi kami – Danone, One Planet One 
Health yang mencerminkan keyakinan bahwa 
kesehatan manusia dan kesehatan planet 
ini saling berhubungan. Kami berkonsentrasi 
pada pertumbuhan bisnis yang berfokus pada 
kesehatan dan berkomitmen untuk  beroperasi 
secara efisien, berkelanjutan dan bertanggung 
jawab.

tentang 

Danone - aQua

KamI memIlIKI tujuan membangun masa dePan yang 

lebIH seHat darI gaya HIduP yang seHat, bumI yang 

seHat dan eKosIstem yang seHat.



nama 
Perusahaan
Danone – AQUA 
[GRI 102-1]
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Tentang 
Danone-Aqua

Aktivitas Danone-AquA terdiri dari pemanfaatan, 

pengolahan, pengemasan, dan distribusi sumber 

daya air, menjadi air minum dalam kemasan 

(AMDK) dan minuman ringan, dengan merek 

“AquA”, “MIZONE” dan “VIT”. 

PRODUK DAN JASA UTAMA
Bisnis Danone-AquA bertujuan memenuhi 

kebutuhan konsumen terhadap produk air. Danone-

AquA memproduksi enam jenis kemasan, yaitu 240 

mililiter (ml), 330 ml, 600 ml, 750 ml,  1,1 liter, 1,5 

liter, galon, dan kemasan kaca 380 ml. Selain produk 

air minum, Danone-AquA juga memproduksi air 

minum VIT serta minuman isotonik Mizone dan 

minuman ringan rasa buah Levite.

KEPEMILIKAN DAN BENTUK USAhA 

[GRI 102-5]

Komposisi pemegang saham Danone-AquA 

hingga tanggal 31 Desember 2018 adalah:

1. PT Tirta Investama: Komposisi Pemegang 

Saham dalam PT Tirta Investama, 

berdasarkan Akta No. 08 Tanggal 6 

September 2017 yang dibuat dihadapan 

Notaris Linda Herawati, SH., sebesar 74% 

saham dimiliki oleh Danone Asia Holdings 

PTE. LTD., sedangkan sebesar 26% saham 

dimiliki oleh PT Tirta Investindo.

2. PT AquA Golden Mississippi: Sejak tahun 

2010 yang dibuktikan berdasarkan Akta 

No. 3 Tanggal 14 Pebruari 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Ny. Lindasari 

Bachroem, SH., PT AquA Golden Mississippi 

berubah status perseroan terbatasnya dari 

perusahaan publik menjadi perusahaan 

tertutup.

 Komposisi Pemegang Saham dalam PT 

AquA Golden Mississippi sebesar 99,83% 

saham dimiliki oleh PT Tirta Investama, 

dan sebesar 0,17% saham dimiliki oleh 

pemegang saham luar (ex. publik).

3. PT Tirta Sibayakindo: Komposisi Pemegang 

Saham dalam PT Tirta Sibayakindo, 

berdasarkan Akta No. 175 Tangal 14 Agustus 

2008 yang dibuat dihadapan Notaris 

Linda Herawati, SH. sebesar 75% saham di 

miliki oleh PT Tirta Investama, dan sebesar 

25% saham dimiliki oleh PT Sari Incofood 

Corporation.

bidang 
Usaha
[GRI 102-2]
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Danone-AQUA merujuk pada tiga badan 
hukum yang berada di Indonesia, yakni PT Tirta 
Investama (TIV), PT AQUA Golden Mississippi 
(AGM), dan  PT Tirta Sibayakindo (TSI), 
yang ketiganya bergerak di bidang industri 
air minum dalam kemasan. Berikut adalah 
informasi pendirian dari masing-masing badan 
hukum tersebut:

1. PT AquA Golden Mississippi didirkan pada 

tahun 1973 berdasarkan Akta No. 24 tanggal 

23 Februari 1973 dan dibuat di hadapan 

Notaris Tan Thong Kie. Pada mulanya 

perusahaan didirikan dengan nama 

 PT Golden Mississippi dan sejak Tahun 1989 

berubah namanya menjadi PT AquA Golden 

Mississippi. Perusahaan ini merupakan 

pelopor industri air minum dalam kemasan 

di Indonesia.

2. PT Tirta Sibayakindo didirikan pada tahun 

1989 berdasarkan Akta No. 292 tanggal 

 30 September 1989 dan dibuat di hadapan 

Notaris Rachmat Santoso, SH., di mana 

saat ini PT Tirta Investama merupakan 

pemegang saham mayoritas dalam PT Tirta 

Sibayakindo yaitu sebesar 75% saham. 

3. PT Tirta Investama didirikan pada tahun 

1994, dimana ahli waris alm. Tirto utomo 

(Lisa Tirto utomo, Milena utomo, Meutia 

utomo, dan Janto utomo), sepakat untuk 

mendirikan perusahaan ini, sesuai dengan 

yang tercantum didalam Akta Pendirian 

PT Tirta Investama No. 142 Tanggal 16 Juni 

1994 dibuat dihadapan Notaris Rachmat 

Santoso, SH.

Dalam memperkuat strategi bisnis dan penjualan 

air minum dalam kemasan, di tahun 1998, Danone 

Asia Holdings Pte. Ltd (pada waktu itu bernama 

Feddian Pte., Ltd.), masuk sebagai pemegang 

saham PT Tirta Investama sebesar 36%. Saat ini 

Danone Asia Holdings Pte. Ltd. sudah menjadi 

pemegang saham mayoritas dalam PT Tirta 

Investama sebesar 74% saham. Sisanya sebesar 

26% saham dimiliki oleh PT Tirta Investindo (para 

ahli waris alm. Tirto utomo).

DASAR hUKUM
[GRI 102-5]

Sesuai pembentukannya, perusahaan yang terdiri dalam Danone-

AQUA berbadan hukum Perseroan Terbatas, yang tunduk pada 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Didalam Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ 

penting, antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

Direksi dan Dewan Komisaris. 
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Tentang 
Danone-Aqua

LOKASI KANTOR PUSAT
[GRI 102-3]

Seluruh operasi bisnis dan produksi Danone-

AQUA dikoordinasikan oleh kantor pusat di 

Jakarta.

Cyber 2 Tower No.13 Lt.12, 

Jl. HR. Rasuna Said, 

Kuningan Timur, RT.7/RW.2, 

Jakarta Selatan 12950

ANAK PERUSAhAAN
Danone-AQUA merujuk pada perusahaan 

yang berdomisili di Indonesia, yakni 

1. PT Tirta Investama;

2. PT AQUA Golden Mississippi;

3. PT Tirta Sibayakindo; 

4. PT Windu Inti Expo; dan

5. Ibic Sdn. Bhd. (Brunei Darussalam)

LOKASI OPERASIONAL
[GRI 102-4]

Danone-AquA mengoperasikan 19 

pabrik yang tersebar di Jawa, Bali, 

Sumatera dan Sulawesi serta satu 

pabrik di Brunei Darussalam. 

 

PENUTUPAN PABRIK LAMPUNG
Sejak tahun 1994 Perusahaan telah mengoperasikan 
sebuah pabrik di Kecamatan Teluk Betung, Bandar 
Lampung. Selama ini kehadiran Perusahaan di 
Lampung ikut berkembang seirama dengan 
perkembangan investasi di Kota Bandar Lampung. 

Namun dengan adanya tata ruang terbaru yang 
menetapkan bahwa lokasi pabrik tersebut berada 
di daerah pemukiman yang tidak memungkinkan 
untuk melakukan pengembangan, maka Perusahaan 
memutuskan untuk menghentikan operasional Pabrik 
Lampung terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017.

Perusahaan memastikan bahwa penyelesaian 
masalah ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan 
peraturan yang berlaku. Sedangkan tenaga kerja dari 
pihak ketiga, misalnya tenaga kerja bongkar muat 
atau tenaga distribusi produk diselesaikan oleh induk 
perusahaan tempat mereka bekerja.  [GRI 102-10]



NILAI-NILAI PERUSAhAAN 
[GRI 102-16]

”Sebagai bagian dari perusahaan 
dibawah lisensi Danone, Danone-AQUA 
juga mengimplementasikan nilai dan 
kebijakan yang dibawa oleh Danone 
secara global, salah satunya yaitu visi 
besar Danone “One Planet One health”

DANONE, ONE PLANET ONE HEALTH
Setiap kali kita makan dan minum, sebenarnya 
kita telah membuat keputusan dan memilih dunia 
seperti apa yang ingin kita tinggali. Gagasan 
ini menjadi dasar dari Gerakan Revolusi Pangan 
(Alimentation Revolution) yang di pimpin oleh 
Danone bersama dengan konsumen, pedagang, 
petani, pemasok, LSM, dan berbagai mitra 
kami yang terlibat.  Kami memutuskan untuk 
mengkonsumsi makanan dengan cara baru, yaitu 
sebuah cara yang melindungi dan memelihara 
kesehatan manusia, sekaligus menjaga kesehatan 
planet ini. 

Kami berdedikasi untuk mewujudkan “Danone, 
One Planet One Health” karena kami ingin 
menjadi agen perubahan dan pendorong untuk 
mewujudkan Gerakan Revolusi Pangan menjadi 
realita bagi sebanyak mungkin orang di seluruh 
dunia.  Kami percaya bahwa ekosistem pangan 
bekerja sama dalam keharmonisan dengan 
manusia, komunitas, dan lingkungan sekitar.  Kami 
melibatkan 900 juta konsumen Danone untuk 
menjadi pelopor dan kekuatan yang bekerja bagi 
sebuah kebaikan. 

Tubuh yang sehat menunjang jiwa yang kuat, 
karena itu kami menyediakan makanan yang 
sehat untuk membangun tubuh yang kuat. 
Namun, untuk menghasilkan makanan yang sehat, 
dibutuhkan planet yang sehat.  Dengan demikian, 
semua saling berhubungan dan tidak terpisahkan: 
ekosistem yang sehat dan kuat, serta struktur 
sosial yang tangguh.

Semua gerakan ini dirangkumkan dalam “One 
Planet One Health”.  Ini adalah sebuah panggilan 
untuk bersatu dan bergabung dalam Gerakan 
Revousi Pangan.  Melalui revolusi pangan ini, kami 
menggerakkan kekuatan melalui makanan dan 
minuman untuk mengubah dunia dan kehidupan kita. 

“Bersama kita menggerakan 
revolusi pangan. Kita adalah 
bagian dari pergerakan untuk 
merubah dunia melalui makanan 
dan minuman. Mari bergabung 
dengan kami”.
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9
Sejalan dengan visi One Planet One health dan untuk menanggapi tantangan serta peluang revolusi 

pangan yang berkelanjutan secara memadai, Danone merumuskan tujuan jangka panjang  pada tahun 

2030 yang meliputi tiga area terpenting yaitu model bisnis, brand, dan kepercayaan. Sasaran Danone 

2030 diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang 

dicanangkan oleh PBB hingga tahun 2030.

integrateD 
goals
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BISNIS MODEL KAMI
Kami akan bertumbuh menjadi perusahaan yang bersertifikasi B Corp, 

berinovasi untuk menawarkan pengalaman makanan yang superior.

1. SELALU MENAWARKAN 

PENGALAMAN PANGAN 

YANG UNGGUL DAN 

BERINOvASI

 Kami berkomitmen untuk 

berpegang pada kualitas dan 

standar keamanan pangan 

yang tinggi, menggunakan 

bahan-bahan dari sumber yang 

peduli pada keberlanjutan, 

alami dan transparan, dalam 

resep-resep yang sederhana 

serta pelabelan yang bersih.  

Didukung oleh inovasi yang 

kuat, kami menciptakan 

“superior food experiences” 

sebagai pendorong utama 

dari pilihan yang sehat dan 

berkelanjutan.

2. MEMBERIKAN KEUNGGULAN 

PERTUMBUhAN YANG 

MENGUNTUNGKAN DAN 

BERKELANJUTAN

 Ambisi kami adalah untuk 

menjadi yang terbaik dalam 

meraih revolusi pangan.  Kami 

membangun produk unik  yang 

berfokus pada kesehatan, 

dengan menawarkan kategori-

kategori yang berkembang 

paling pesat, menjawab tren 

makanan dan minuman pada 

saat ini maupun di masa 

depan.  Kami membangun 

“roadmap” yang kuat dan 

strategis dalam tiga prioritas 

ini: percepatan pertumbuhan, 

memaksimalkan efisiensi, 

dan mengalokasikan kapital 

dengan kedisiplinan. 

3. PERUSAhAAN YANG BERSERTIfIKASI B CORP

 Ambisi kami menjadi perusahaan yang bersertifikasi B Corp, mengekspresikan 

komitmen jangka panjang kami untuk menciptakan dan membagikan nilai-nilai 

keberlanjutan bagi semua, sejalan dengan agenda ekonomi dan sosial kami.  Di 

dunia saat ini, perusahaan-perusahaan besar dan brand mereka ditantang mengenai 

kepentingan siapa yang sebenarnya mereka layani.  Perusahaan dengan sertifikasi 

B Corp merupakan sebuah tanda kepercayaan bagi perusahaan-perusahaan yang 

mendemonstrasikan standar yang tinggi dalam kinerja sosial dan ekonomi pada 

bisnisnya.



BRAND MODEL KAMI
Kami akan menumbuhkan “manifesto brand” untuk melindungi dan 

menyediakan nutrisi bagi kesehatan manusia dan planet ini.

25

P
T

 Tirta Investam
a (D

ano
ne-A

q
u

A
)

Lap
o

ran K
eb

erlanjutan 

Tentang 
Danone-AquA

5. MENGEMBANGKAN 

PRODUK MANIfESTO

 Orang menginginkan 

perubahan dalam makanan 

dan minuman mereka.  Kami 

percaya, setiap kali kami 

makan dan minum, kami 

dapat memilih dunia yang 

kami inginkan.  Karena 

itu, kami bertujuan untuk 

membangun brand dengan 

tujuan – yang kami sebut 

sebagai “Manifesto brand” 

– yang akan bertindak 

sebagai aktivis membentuk 

sudut pandang orang, dan 

tidak hanya membagikan 

pengalaman yang 

mengesankan, tetapi juga 

memberikan dampak positif 

pada kesehatan dan planet.  

4. MEMBAWA KESEhATAN BAGI 

MASYARAKAT LOKAL
 Misi kami adalah untuk 

membawa kesehatan melalui 
makanan dan minuman pada 
sebanyak mungkin orang.  untuk 
mencapai misi ini, kami telah 
menciptakan portofolio unik 
dari produk-produk makanan 
dan minuman sehat.  Kami juga 
mengembangkan pengetahuan 
yang mendalam tentang budaya 
makanan lokal, kebiasaan makan, 
dan tantangan kesehatan publik 
sehingga kami dapat berinovasi 
dan secara aktif mempromosikan 
alternatif yang lebih sehat dan 
pilihan-pilihan yang lebih baik.  
Di samping menyediakan produk 
makanan dan minuman, kami 
akan mempercepat prakarsa 
yang baru (program dan 
pelayanan) dengan mitra-mitra 
kami untuk memberi dampak 
positif pada pola makan.  

6. Mempertahankan dan Memperbaharui Sumber Daya Alam

 Kami berusaha untuk menjadi agen pengubah untuk 

mendorong solusi positif bagi planet ini.  Kami berkomitmen 

untuk menggunakan sumber-sumber yang berkelanjutan 

untuk semua bahan-bahan kami, dan untuk meningkatkan 

ekonomi sirkular untuk kemasan-kemasan kami.  Kami akan 

memelihara kesehatan tanah melalui praktik pertanian yang 

regeneratif, yang dibangun bersama para mitra kami.  Kami 

juga akan menjadi penanggung jawab yang baik terhadap 

air, berperang melawan perubahan iklim dengan cara 

mengimplementasikan solusi karbon positif dan berupaya 

mencapai “carbon neutrality” pada tahun 2050.
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MODEL KEPERCAYAAN
Kami akan bertumbuh secara inklusif, mendorong setiap karyawan kami dan bekerja 

dengan para mitra untuk menciptakan dan berbagai nilai-nilai keberlanjutan.

7. KAMI MEMBERIKAN 

KEPERCAYAAN KEPADA 

DANONERS UNTUK 

MENCIPTAKAN MASA 

DEPAN BARU

 Membangun warisan inovasi 

sosial kami yang unik, 

dengan cara memberikan 

kesempatan pada setiap 

karyawan kami untuk turut 

memiliki agenda dan tujuan-

tujuan kami, baik secara 

global maupun lokal.  Hal ini 

akan memimpin kami pada 

masa depan yang baru dan 

sehat bagi perusahaan, para 

karyawan, dan komunitas 

kami. 

8. MENUMBUhKAN 

PERTUMBUhAN INKLUSIf

 Kami akan terus menemukan 

cara-cara baru untuk 

mendorong pertumbuhan yang 

inklusif bagi para mitra dalam 

rantai makanan kami di seluruh 

dunia yang rentan, termasuk 

keluarga para petani, penjaja 

makanan, dan pemulung.  

Kami akan terus membangun 

solusi keberlanjutan bagi para 

komunitas berpenghasilan 

rendah, untuk mendapatkan 

nutrisi dan air minum yang 

aman.  Dan kami akan 

memaksimalkan dampak 

dari dana inovasi sosial kami, 

melalui peningkatan dan 

transformasi dari praktik-

praktik bisnis kami, yang 

dimulai dengan Danone 

Communities, Danone 

Ecosystem Fund dan 

Livelihood Funds.

9. MELAKUKAN REvOLUSI PANGAN DENGAN MITRA

 Revolusi pangan sedang berlangsung, dan kami mengambil keputusan untuk 

melakukannya.  Namun kami tidak dapat melakukannya sendirian, untuk 

mengubah bagaimana tanaman pangan ditumbuhkan, diproduksi, dipasarkan, 

didistribusikan, dijual dan dikonsumsi. Kami perlu menciptakan solusi lewat 

kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk belajar dari keahlian mereka.  untuk 

itu kami membangun kemitraan yang telah terbangun selama puluhan tahun, 

bekerja sama dengan karyawan Danone, petani, pemasok, penjual, konsumen, 

dan mitra lainnya, di samping masyarakat umum, pemerintah, dan pakar 

kesehatan masyarakat.  Bersama-sama, kami ingin diingat sebagai sebuah 

kekuatan pendorong dari generasi makanan (food generation). 
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Tentang 
Danone-Aqua

Pasar Yang Dilayani
[GRI 102-6]

Danone-AquA melayani kebutuhan pasar AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) dan minuman 

ringan di seluruh Indonesia dengan konsumen dan penerima manfaat dari seluruh tingkatan 

usia, ekonomi, dan sosial.

Keanggotaan Asosiasi
[GRI 102-13]

Danone-AquA hingga saat ini merupakan anggota 

aktif dari berbagai organisasi nasional dan 

internasional:

Organisasi Internasional:

•	 Scaling up Nutrition Business Network (SBN)

•	 European	Business	Chamber	of	Commerce	

(EuroCham)

•	 The American Chamber of Commerce 

(AmCham)

•	 Indonesian French Chamber of Commerce and 

Industry (IFCCI)

Organisasi Nasional:

•	 Asosiasi	Perusahaan	Air	Minum	Dalam	Kemasan	

Indonesia (ASPADIN)

•	 Asosiasi	Industri	Minuman	Ringan	(ASRIM)

•	 Gabungan	Pengusaha	Makanan	dan	Minuman	

Indonesia (GAPMI)

•	 Asosiasi	Pengusaha	Indonesia	(APINDO)

•	 Packaging & Recycling Alliance for Indonesia 

Sustainable Environment (PRAISE)

•	 Mitra	Pangan,	Gizi	dan	Kesehatan	Indonesia	

(MPGKI)

•	 Indonesia Danone Institute Foundation (IDIF)

•	 Indonesia Hydration Working Group (IHWG)

Inisiatif Eksternal
[GRI 102-12]

Komitmen kami adalah menyediakan produk 

makanan dan minuman dengan kualitas terbaik 

dan menjalankan perusahaan sesuai standar-

standar internasional, seperti:

•	 ISO	9001:2015	untuk	quality Management 

System 

•	 ISO	14001:2015	untuk	Environmental 

Management System

•	 FSSC	22000:2017	untuk	Food Safety

Skala Organisasi 
[GRI 102-7] [GRI 102-8]

2018  12.124

2017  12.223

2016  12.501

2018  13.610.811

2017  13.199.554

2016  13.180.250

2018  19

2017  19

2016  19

JUMLAh TOTAL 
KARYAWAN (Orang)

JUMLAh TOTAL 
OPERASI (Pabrik)

JUMLAh PRODUK YANG 
DISEDIAKAN (dalam kilo liter)

Sebagai perusahaan tertutup, Danone-AQUA tidak mengungkapkan data-data keuangan kepada publik.



Pabrik AquA kedua didirikan 
di Pandaan Jawa Timur, 

dengan tujuan agar bisa lebih 
mendekatkan diri pada konsumen 

yang berada di wilayah tersebut.

Pengembangan produk 
AquA dalam bentuk kemasan 
PET 220 ml. Pengembangan 
ini membuat produk AquA 
menjadi lebih berkualitas dan 
lebih aman untuk dikonsumsi.

AquA menjadi produsen air mineral pertama yang menerapkan sistem 

produksi in line di pabrik Mekarsari. Produksi in line adalah sistem 

dimana pemrosesan air dan pembuatan kemasan AquA dilakukan 

secara bersamaan. Sistem produksi in line ini memungkinkan botol 

AquA yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di akhir atau ujung 

proses produksi sehingga proses produksi menjadi lebih higienis karena 

minim campur tangan manusia.

Terjadi aliansi strategis antara PT Tirta Investama 

dengan Danone melalui Danone Asia Holding Pte.

Ltd sebagai pemegang saham minoritas.

Selanjutnya PT Tirta Investama, PT AquA Golden 

Mississippi dan PT Tirta Sibayakindo sepakat untuk 

bersinergi sebagai Grup AquA.

AquA mencantumkan 

logo Danone pada 

seluruh produk AquA.

Sejarah Danone-AQUA
AquA  merupakan pelopor Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di 

Indonesia yang didirikan pada 1973 dan kemudian menjalin kemitraan 

strategis dengan Danone pada 1998. Danone-AquA memiliki misi ingin 

memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia mengenai hidrasi 

yang sehat.

AquA menyelenggarakan 

program AquA Peduli 

dengan melakukan daur 

ulang botol plastik kemasan 

AquA menjadi materi yang 

dapat digunakan kembali.

Tirto utomo mendirikan 
PT Golden Mississippi sebagai pelopor 
perusahaan AMDK pertama di Indonesia. 
Pabrik pertama didirikan di Pondok ungu, 
Bekasi.



Danone meningkatkan 
kepemilikan saham di PT 
Tirta Investama, sehingga 
Danone menjadi pemegang 
saham mayoritas AquA 
Grup. Di tahun yang sama, 
AquA menghadirkan 
kemasan botol kaca baru 
380 ml.

Danone-AquA melakukan 
peresmian pabrik baru 
di Klaten di awal tahun 
2003. Pabrik Klaten 
menjadi pabrik ketigabelas 
Danone-AquA. Pada 
tahun ini, Danone-AquA 
juga menginisiasikan 
pengintegrasian proses 
kerja perusahaan melalui 
penerapan SAP [System 
Application and Products 
for Data Processing] dan 
HRIS [Human Resources 
Information System].

AquA 
meluncurkan 
logo AquA 
yang baru.

Kami mencetuskan program AquA 
Lestari sebagai payung inisiatif 
keberlanjutan Danone-AquA 
yang diwujudkan dalam program-
program sosial lingkungan dari 
hulu ke hilir.

2013
Pabrik Danone-AquA Solok resmi 
beroperasi dan Danone-AquA 
telah mencapai 40 tahun dengan 
meluncurkan logo baru.

Pabrik AquA 
Langkat resmi 
beroperasi. 
Peluncuran logo 
baru AquA Lestari.

Pabrik AquA 
Tanggamus 
resmi 
beroperasi.

HINGGA KINI 
TERDAPAT 
19 PABRIK 
DANONE-AquA 
DI SELuRuH 
INDONESIA.  

Danone-AquA  

juga memproduksi 

MIZONE, minuman 

isotonik bernutrisi 

dengan dua rasa, 

yaitu orange lime dan 

passion fruit.



Sejak dibangun tahun 1973, hingga kini Danone-AQUA menjadi salah satu perusahaan terbesar 
dalam industri AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) dengan 19 pabrik, 15 depot, 75 distributor 
eksekutif, dan  12.124 karyawan di Indonesia.  Kehadiran kami membawa dampak di Indonesia secara 
umum, namun juga di wilayah operasional kami di mana bisnis kami membawa kesempatan untuk 
peningkatan ekonomi lokal.
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Kebaikan 
Bagi Ekonomi 
Nasional

tujuan danone-aQua adalaH membangun model 

PertumbuHan bIsnIs yang seImbang, menguntungKan, 

dan berKelanjutan yang menCIPtaKan nIlaI jangKa 

Panjang bagI Para PemangKu KePentIngan KamI. KamI 

memPerjuangKan KebaIKan melaluI PartIsIPasI nyata 

dalam menumbuHKan eKonomI nasIonal. 



PROSES PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN MERK AQUA

NILAI EKONOMI
2017 dan 2018 menunjukan pertumbuhan 
penjualan dari 2% pada tahun 2017 dan 11% pada 
tahun 2018. Pertumbuhan ini terutama didukung 
oleh produk AquA Gallon dan SPS (600 ml).  

Pada tahun 2017, PT Tirta Investama (salah 
satu afiliasi Danone-AquA) dan salah satu 
distributornya (PT Balina Agung Perkasa) 
dilaporkan pada Komisi Pengawas Persaingan 
usaha (KPPu) untuk pelanggaran uu No. 5 tahun 
1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan usaha Tidak Sehat.  Saat laporan ini 
ditulis, kasus ini masih dalam proses banding di 
Mahkamah Agung. [GRI 419-1]

PRODUK
DAMPAK KESEHATAN DAN KEAMANAN 
PRODUK
Produk yang aman dan penyampaian informasi 
yang bertanggung jawab sangat penting dalam 
membangun kepercayaan dengan para pelanggan 
dan pemangku kepentingan.  Food Safety Policy 

kami memastikan bahwa semua produk kami 
sesuai dengan peraturan dan perundangan yang 
berlaku, untuk itu kami melakukan pemeriksaan 
(assessment) terhadap seluruh (100%) produk 
kami.  

Kami juga memeriksa produk-produk kami 
untuk peningkatan kualitas.  Di samping itu kami 
menjamin kehalalan produk kami. [GRI 416-1]

Sehingga dalam tahun pelaporan, tidak terjadi 
Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan 
dampak kesehatan dan keselamatan dari produk 
dan jasa. [GRI 416-2]

Kami merancang alur kerja yang dalam setiap 
tahapan memeriksa parameter mikrobiologi, kimia 
dan fisik sesuai dengan ketetapan Permenkes 
(Peraturan Menteri Kesehatan), PKBPOM 
(Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan RI), SNI (Standar Nasional Indonesia), 
serta Danone-AquA Standar.
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Resin 
Plastik

Sumber Air

Rumah Pompa
Filtrasi

Tangki Finished 
Product

Desinfektan  
ultra Violet

Gudang 
Penyimpanan

Logistik dan 
Transportasi

Inspeksi 
Visual

Inspeksi 
Visual

Proses 
Pengisian 

dan 
Gapper

Mesin 
Injeksi

Molding

Mesin 
Pelabelan

Botol 
Blower

Preform

Preform
Desinfektan  Ozon 0.15-0.25 ppm

Water Treatment

SPS SET

Tangki 
Penampungan



INFORMASI PRODUK DAN LABEL
Danone-AquA percaya bahwa setiap orang 

perlu mendapat kesempatan untuk menjaga 

kesehatannya melalui pemberian informasi yang 

lengkap dan menyediakan pilihan-pilihan yang 

sehat.  Tanggung jawab kami dalam pelabelan dan 

pemberian informasi ini kami nyatakan dengan 

menyediakan label yang berisi informasi yang 

lengkap dan mudah dimengerti pada semua 

produk kami. [GRI 417-1]

Nama minuman 

Nama dan alamat produsen

Volume bersih

Daftar isi

Nomor registrasi produk

Kode produksi

Tanggal kadaluwarsa

Informasi mengenai nutrisi

Klaim mengenai nutrisi

Cara penyimpanan

Informasi tentang 

penggunaan bahan daur 

ulang* 

Simbol daur ulang

Logo SNI  

Logo Halal 

Ikon tempat sampah 

Web, media sosial & call 

center

Logo sertifikasi B Corp
* AquA 1.1L

InformasI

Dalam periode pelaporan 2017-2018, tidak terdapat 

insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan 

pelabelan produk dan jasa. [GRI 417-2]

PEMASARAN YANG BERTANGGUNG 
JAWAB
Danone-AquA berkomitmen untuk melakukan 

promosi dan pemasaran yang bertanggung jawab 

mengenai semua produknya. Kami memastikan 

bahwa komunikasi pemasaran kami sesuai hukum, 

jujur, dengan klaim yang sudah diuji secara ilmiah, 

dengan penekanan:

•	 Kami	menyampaikan	fakta	nutrisi	yang	

memberikan para pelanggan memiliki informasi 

yang mereka butuhkan dalam memutuskan 

jenis minuman yang mereka pilih.

•	 Kami	menekankan	informasi	yang	praktis,	

mudah dimengerti, untuk mendukung para 

pelanggan membangun kebiasaan yang sehat.

•	 Kami	memastikan	bahwa	informasi	mengenai	

manfaat yang didapat dari produk-produk kami 

dapat dipercaya, dan ditulis dalam bahasa yang 

mudah dimengerti.

Selama periode pelaporan 2017-2018, tidak 

terdapat insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi 

pemasaran. [GRI 417-3]

mizoneaQUa
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Bagi Ekonomi 
Nasional



34

P
T

 Tirta Investam
a (D

ano
ne-A

q
u

A
)

Lap
o

ran K
eb

erlanjutan 

tata Kelola 
bagi Kebaikan 
Bersama

KamI PerCaya tata Kelola yang baIK menjadI dasar 

sebuaH PerusaHaan yang solId, menIngKatKan KInerja, 

dan menduKung tujuan Keberlanjutan.  danone-

aQua berKomItmen untuK menetaPKan standar 

tertInggI dalam Good Corporate GovernanCe demI 

meraIH KebaIKan bagI bangsa dan seluruH PemangKu 

KePentIngan. 



Danone-AquA mengundang setiap karyawan 

untuk bertindak sebagai pemimpin melalui CODES, 

atau nilai-nilai kepemimpinan yang diterapkan 

dalam Danone-AquA.  CODES adalah singkatan 

dari: Creates, Opens, Drives, Empowers, Self-

aware.

CREATES A MEANINGfUL fUTURE
Danone menjadi tempat yang tepat untuk 

mengadakan perubahan dan terobosan, 

karena budaya kami berdasarkan inisiatif dan 

pemberdayaan. 

OPEN CONNECTIONS INSIDE AND OUTSIDE
Kami selalu terbuka untuk pemikiran yang baru 

dan perspektif yang segar, dengan cara membuka 

jaringan dan berinteraksi, serta membangun 

kepercayaan di segala tingkat.

DRIvES fOR SUSTAINABLE RESULTS
Budaya kami menghargai dan memaksimalkan 

nilai keberlanjutan bagi Danone, para konsumen 

dan komunitas.  Kami mengambil keputusan 

berdasarkan kebaikan semua pihak.

EMPOWER ONESELf AND DIvERSE TEAMS
Para karyawan Danone-AquA diberdayakan 

melalui keterlibatan dan delegasi, kepercayaan dan 

umpan balik yang konstruktif.  Dengan demikian 

karyawan mampu untuk mengekspresikan 

keunikan mereka sambil mendorong kinerja 

bersama.

SELfAWARE
Mencari umpan balik, memahami kekuatan dan 

kebutuhan pengembangan pribadi menjadi poin 

penting bagi karyawan Danone-AquA. 

vISI 
KEPEMIMPINAN

35

P
T

 Tirta Investam
a (D

ano
ne-A

q
u

A
)

Lap
o

ran K
eb

erlanjutan 
Tata Kelola 
Bagi Kebaikan 
Bersama

TATA KELOLA
Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola 

perusahaan yang baik, tidak hanya penting bagi 

perusahaan, tetapi juga penting bagi masyarakat.  

GCG akan meningkatkan kepercayaan publik pada 

perusahaan kami, meningkatkan kinerja, sekaligus 

memberikan dampak positif pada masyarakat luas.  

untuk itu, kami berupaya untuk menerapkan prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab 

dan keadilan.  Prinsip-prinsip ini tidak hanya kami 

terapkan dalam operasional internal perusahaan, 

melainkan juga dalam pengelolaan lingkungan dan 

tanggung jawab sosial kami terhadap masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya.  Ketika perusahaan 

berjalan dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip 

keberlanjutan, masyarakat luas juga akan merasakan 

dampak positifnya. 

Sebuah kebanggan tersendiri bahwa perusahaan 

kami telah menerima penghargaan sebagai 

perusahaan “B Corporation”.  B Corporation adalah 

perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosial 

dan lingkungannya. Sertifikasi B-Corp mengakui 

bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan 

praktik terbaik dan ketaatan dengan standar 

tertinggi terhadap kinerja sosial dan lingkungan, 

transparansi dan akuntabilitas. Dengan pencapaian 

ini, Danone-AquA menjadi perusahaan Fast 

Moving Consumer Goods (FMCG) pertama di 

Indonesia yang menerima sertifikasi ini. 

Danone-AquA mengacu pada Danone Governing 

and Operating Process (DANgo) yang menjadi 

payung dalam melakukan tata kelola perusahaan 

secara komprehensif. Ada empat perangkat 

turunan DANgo yang diterapkan dalam mengukur 

pelaksanaan tata kelola di perusahaan kami yaitu 

DANONE Internal Control Evaluation (DICE) 

sebagai pedoman pengendalian internal, DANONE 

Operating Model (DOM) sebagai pedoman praktik 

terbaik dalam menjalankan bisnis, 16 prinsip 

dasar DANONE Way (DW), dan Vestalis sebagai 

pedoman pengelolaan risiko perusahaan. 
[GRI 102-11]



STRUKTUR DAN KEBIJAKAN GCG 
Danone-AquA menjalankan perusahaan sesuai 
dengan uu Nomor 40 tahun 2007 mengenai 
perseroan terbatas pemegang kekuasaan tertinggi 
di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam 
Danone-AquA adalah pemegang saham melalui 
Rapat umum Pemegang Saham (RuPS).
 
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 
Dalam Rapat umum Pemegang Saham (RuPS), 
para pemegang saham berhak memperoleh 
keterangan yang berkaitan dengan perusahaan 
dari Direksi dan atau Dewan Komisaris, termasuk 
memperoleh laporan atas evaluasi kinerja 
Direksi sesuai dengan agenda RuPS yang telah 
ditentukan.  RuPS terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 
RuPS Tahunan dan RuPS lainnya.

RuPS Tahunan, wajib untuk diadakan setiap 
tahun dan dilaksanakan dalam jangka waktu 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
buku berakhir. Dalam RuPS Tahunan harus 
disampaikan juga Laporan Tahunan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dari Direksi dan Dewan 
Komisaris yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 
(i) laporan keuangan perusahaan, (ii) kegiatan 
perusahaan, (iii) pelaksanaan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan, (iv) rincian masalah yang 
timbul selama tahun buku yang mempengaruhi 
kegiatan usaha perusahaan, (v) laporan tugas 
pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan 
Komisaris, (vi) nama anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris; dan (vii) gaji dan tunjangan Direksi dan 
Dewan Komisaris.

untuk RuPS lainnya tidak ditentukan waktu 
pelaksanaannya dan dapat diadakan setiap waktu 
sesuai dengan kebutuhan dari Perusahaan. RuPS 
diadakan di tempat kedudukan Perusahaan 
atau ditempat Perusahaan melakukan kegiatan 
usahanya sebagaimana ditentukan dalam 
anggaran dasar.

Dewan Komisaris
Tugas Dewan Komisaris adalah memberikan saran 
dan pengawasan pada Direksi dalam penyusunan 
strategi serta pengelolaan perusahaan, terutama 

juga dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di 
Danone-AquA.  Dewan Komisaris terdiri dari 3 
anggota, yang diangkat melalui mekanisme RuPS 
dengan masa jabatan selama 5 tahun. untuk 
memastikan independensi, Dewan Komisaris tidak 
diperkenankan untuk merangkap sebagai anggota 
Direksi yang membuat keputusan operasional.  
Dalam menjalankan tugas pengawasannya, secara 
berkala Dewan Komisaris mengadakan pertemuan 
dengan Direksi untuk memperoleh pemahaman 
tentang bisnis dan isu-isu yang dianggap penting.  
Dewan Komisaris melaporkan hasil pengamatan 
atas pengelolaan perusahaan pada RuPS.

Direksi
Tugas dan tanggung jawab utama dari Direksi 
adalah menjalankan operasional perusahaan 
sehari-hari sejalan dengan tujuan perusahaan.  
Direksi juga bertugas menyusun kebijakan, strategi 
dan rencana bisnis, serta anggaran tahunan 
perusahaan, di samping mewakili perusahaan di 
dalam urusan-urusan hukum.  Direksi Danone-
AquA disebut sebagai executive committee 
(EXCO) terdiri dari seorang Presiden Direktur yang 
dibantu oleh direksi yang membawahi 8 divisi, 
sebagai berikut: 
1. Finance
2. Human Resource
3. General Secretary
4. Sales Operations
5. Sales Strategy and Planning
6. Operations
7. Marketing
8. Research and Innovation

Keputusan-keputusan penting mengenai topik-
topik ekonomi, lingkungan dan sosial diambil oleh 
sebuah tim dalam tingkatan top management 
yaitu One Circular Planet Steering Committee, 
yang terdiri dari executive committee (EXCO), 
Water Resources Nature and Process Technology 
(WRNPT) Department Head, Sustainable 
Development Department Head dan Performance 
Department Head yang melakukan pertemuan 
secara berkala setiap kuartal. Di samping itu ada 
tim Once Circular Water, Packaging dan Carbon 
Core Team yang melakukan pertemuan bulanan.
[GRI 102-18]
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MENJUNJUNG TINGGI 
INTEGRITAS
Sebagai bagian dari warga korporasi yang 

baik (Good Corporate Citizen), Danone- AquA 

memastikan operasional bisnisnya dengan 

mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang 

berlaku di Indonesia.  Kami menerapkan tata 

kelola Danone Governing and Operating Process 

(DANgo) yang memuat arahan yang jelas dan 

terukur untuk mendukung pengelolaan bisnis yang 

aman, efisien dan berkelanjutan.   Pencegahan 

dan pemberantasan fraud dan korupsi tidak hanya 

menguntungkan perusahaan kami, tetapi juga 

merupakan perwujudan patriotisme dari Danone-

AquA dalam membangun negara yang bersih dan 

bebas korupsi.    

Secara khusus, Danone global menerapkan 

pedoman perilaku (code of conduct) untuk 

karyawan dan seluruh mitra bisnis yang 

menyatakan “zero tolerance” terhadap korupsi 

dan suap.  Kami juga memastikan bahwa seluruh 

karyawan dan mitra bisnis kami menaati peraturan 

perundangan mengenai suap dan korupsi, seperti:

1. France Sapin II Law 

2. uu 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi

Secara khusus, kami menerapkan sebuah sistem 

pencegahan dan pemantauan anti-fraud dan anti-

korupsi sebagai berikut: [GRI 205-2]

1. Pemberian pelatihan dan sosialisasi SOP 

(Standard Operating Procedures) yang 

menyangkut pemberian dan penerimaan hadiah 

kepada/dari pihak ketiga, pemberian sponsor 

dan donasi kepada pihak ketiga, interaksi 

dengan pemerintah dan aparatnya, interaksi 

dengan jaminan kesehatan, partisipasi dalam 

tender.

2. Sosialisasi tersebut dilakukan pada seluruh 

karyawan melalui berbagai cara seperti:

•	 Pelatihan berkala (tiap bulan, tiap kuartal, 

tahunan) terutama bagi fungsi-fungsi yang 

memiliki risiko tinggi dalam tugasnya, yang 

melibatkan pihak ketiga.

•	 E-learning pada setiap karyawan baru



•	 Penjabaran singkat (15-30 menit) mengenai 

kepatuhan dalam berbagai pertemuan 

fungsional

•	 Pelatihan bagi para pelatih di tingkat 

tertentu dan dalam fungsi tertentu 

contohnya Sales dan Operation, agar 

diturunkan dan diterapkan pada tingkatan 

di bawahnya pada organisasi mereka.

•	 Komunikasi melalui berbagai media pada 

seluruh karyawan, termasuk karyawan yang 

berada di pabrik dan depot, melalui email 

dua kali seminggu, ungguhan mengenai 

kepatuhan dalam media sosial perusahaan, 

poster, spanduk, stiker, latar belakang 

komputer dll.

•	 Kompetisi kepatuhan dan kuis setiap bulan 

pada karyawan.

•	 Mengadakan Minggu Kepatuhan pada 

tahun 2017, yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengertian dan rasa 

kepemilikan dari pada karyawan tentang 

kepatuhan.

3. Pengarahan pada pihak ketiga, seperti 

pemasok, distributor, agen pemasaran, agen 

transportasi, mitra dan berbagai pihak lainnya 

melalui email.   Topik yang diangkat adalah 

mengenai:

•	 Pedoman Perilaku pada Mitra Bisnis, yang 

dilakukan setiap tahun

•	 Pemberian hadiah dan layanan keramahan, 

yang dilakukan dua kali setahun

Pada tahun pelaporan terdapat 72% mitra 

yang mendapatkan pengarahan mengenai 

kebijakan anti-fraud dan anti-korupsi. 

Pengarahan ini dilakukan untuk mitra terkait 

operasional Danone-AquA di seluruh wilayah 

operasional kami.

4. Menyediakan sarana pelaporan melalui email 

Compliance.Danone@Danone.com di mana 

setiap karyawan dapat bertanya mengenai 

topik kepatuhan.

5. Menyediakan sistem whistleblowing melalui 

email Danone.Mendengar@Danone.com 

dan SMS/Whatsapp di nomor 0877 8245 

1818.  Sistem pelaporan pelanggaran ini 

ditangani secara global oleh Danone Ethics 

Line Committee, dan secara lokal ditangani 

oleh oleh Forensic and Dispute Investigation 

Team dan Anti-Fraud Committee, yang 

terdiri dari General Manager, Direktur SDM, 

Direktur Keuangan, General Secretary, dan tim 

investigasi. 

Di bawah ini adalah data mengenai anggota 

badan tata kelola dan karyawan yang menerima 

informasi mengenai kebijakan dan prosedur 

antikorupsi. Namun demikian, data ini hanya 

mencatat pelatihan yang dilakukan dengan tatap 

muka, pelatihan online, dan penyebaran email 

(hanya 25% karyawan yang memiliki email).  Masih 

ada berbagai inisiatif antikorupsi yang dampak 

dan eksposurnya tidak dapat dinyatakan dengan 

angka, seperti: spanduk, stiker, poster di tempat 

kerja, sehingga hal-hal ini tidak kami masukkan 

dalam tabel di bawah ini. 
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MENERIMA KOMuNIKASI MENGENAI 
KEBIJAKAN DAN PROSEDuR ANTIKORuPSI

TELAH DILATIH DALAM KEBIJAKAN DAN 
PROSEDuR ANTIKORuPSI

11 
Executive 

Committee
orang
100%

11 
Executive 

Committee
orang
100 %

1.557 
Supervisor

orang
100 %

467
Supervisor

orang
30 %

15
Direktur
orang
100%

15
Direktur
orang
100%

197
Manajer
orang
31 %

893
Staf

orang
9 %

662 
Staf

orang
7 %

641 
Manajer
orang
100 %

KOMUNIKASI DAN PELATIhAN ANTIKORUPSI 
MENURUT KATEGORI KARYAWAN 2017

KOMUNIKASI DAN PELATIhAN ANTIKORUPSI 
MENURUT KATEGORI KARYAWAN 2018

MENERIMA KOMuNIKASI MENGENAI 
KEBIJAKAN DAN PROSEDuR ANTIKORuPSI

TELAH DILATIH DALAM KEBIJAKAN DAN 
PROSEDuR ANTIKORuPSI

13 
Executive 

Committee
orang
100%

13 
Executive 

Committee
orang
100 %

1.457 
Supervisor

orang
100 %

845
Supervisor

orang
30 %

11
Direktur
orang
100%

11
Direktur
orang
100%

384
Manajer
orang
31 %

929
Staf

orang
9 %

412 
Staf

orang
7 %

597 
Manajer
orang
100 %

3.077
TOTAL 

Komunikasi 
dan Pelatihan 
Antikorupsi

orang
25 %

1.665
TOTAL 

Komunikasi 
dan Pelatihan 
Antikorupsi

orang
13%

1.352
TOTAL 

Komunikasi 
dan Pelatihan 
Antikorupsi

orang
11%

3.117
TOTAL 

Komunikasi 
dan Pelatihan 
Antikorupsi

orang
26 %
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KOMUNIKASI DAN PELATIhAN 
ANTIKORUPSI UNTUK BADAN TATA 
KELOLA MENURUT WILAYAh 2017

KOMUNIKASI DAN PELATIhAN 
ANTIKORUPSI UNTUK BADAN TATA 
KELOLA MENURUT WILAYAh 2018

KOMUNIKASI DAN PELATIhAN 
ANTIKORUPSI UNTUK KARYAWAN 
MENURUT WILAYAh 2017

KOMUNIKASI DAN PELATIhAN 
ANTIKORUPSI UNTUK KARYAWAN 
MENURUT WILAYAh 2018

TELAH DILATIH DALAM KEBIJAKAN DAN PROSEDuR ANTIKORuPSI

TELAH DILATIH DALAM KEBIJAKAN DAN PROSEDuR ANTIKORuPSI

TELAH DILATIH DALAM KEBIJAKAN DAN PROSEDuR ANTIKORuPSI

TELAH DILATIH DALAM KEBIJAKAN DAN PROSEDuR ANTIKORuPSI

24 
Kantor Pusat
Orang 100%

26 
Kantor Pusat
Orang 100%

856 
Kantor Pusat
Orang 100%

391 
Kantor Pusat
Orang 100%

- 
Sumatra

- 
Sumatra

77 
Sumatra

Orang 6%

92 
Sumatra

Orang 8%

- 
Regional 

TImur

- 
Regional 

Timur

238 
Regional 

Timur 
Orang 7%

694 
Regional 

Timur 
Orang 17%

- 
Regional 

Barat

- 
Regional 

Barat

470 
Regional 

Barat
Orang 7%

241 

- 
Regional 

Barat
Orang 4%

24
TOTAL 
Orang 
100%

26
TOTAL 
Orang 
100%

1.641
TOTAL 
Orang 

13%

1.326
TOTAL 
Orang 

11%

REGIONAL BARAT:  Pabrik Bekasi, Mekarsari, Babakan Pari, Ciherang, AGM Citereup, TIV Citereup, Subang, Ciancjur
REGIONAL TIMUR:  Airmadidi, Bali, Pandaan, Kebon Candi, Wonosobo, Klaten
SUMATRA:  Tanggamus, Solok, Brastagi, Langkat



Pada tahun pelaporan 2017-2018 terdapat 20 

insiden korupsi yang terbukti.  Dari sejumlah 

insiden tersebut, ada 10 karyawan diberhentikan 

dan 14 karyawan menerima surat peringatan.  

Selain itu, terdapat 4 mitra kerja yang tidak kami 

lanjutkan kerjasamanya terkait korupsi.  Namun 

demikian tidak ada kasus hukum terkait korupsi 

yang diajukan oleh publik terhadap organisasi 

selama periode tersebut. [GRI 205-3]

PEMASOK
Dalam produksinya, Danone-AquA bekerja sama 

dengan beberapa perusahaan untuk menjadi 

bagian dari pemasok dalam bentuk barang, jasa, 

maupun tenaga kerja.  Terdapat 194 Pemasok 

kami yang semuanya kami pastikan telah 

mempraktekkan prinsip keberlanjutan. [GRI 102-9]

Danone-AquA berkomitmen untuk memajukan 

ekonomi lokal, yaitu kota/kabupaten dan provinsi 

di mana kantor dan pabrik kami beroperasi.  untuk 

itu, kami memastikan agar pengadaan barang 

dan jasa melibatkan pemasok lokal.  Tentunya 

pemasok-pemasok ini telah melalui proses seleksi 

dengan kriteria tertentu dalam bidang lingkungan 

dan sosial, serta dipastikan bahwa mereka 

telah memiliki sertifikasi yang dibutuhkan dan 

memenuhi ketetapan peraturan perundangan yang 

berlaku.  Dari seluruh anggaran yang dibelanjakan 

untuk pemasok Danone-AquA, sekitar 85-90% di 

antaranya dibelanjakan pada pemasok lokal, yaitu 

pemasok yang berdomisili dalam kota/kabupaten 

dan provinsi di wilayah operasional kami. [GRI 204-1]

Danone-AquA juga mendorong seluruh 

pemasoknya menerapkan prinsip keberlanjutan 

pengadaan barang dan jasa serta etika bisnis 

melalui inisiatif Responsible Sourcing Programs 

(RESPECT) dan aplikasi Supplier Ethical Data 

Exchange (SEDEX). Selain itu, Danone-AquA juga 

melakukan pendampingan kepada para pemasok 

yang mendapatkan penilaian berisiko tinggi 

dari SEDEX dalam menerapkan prinsip-prinsip 

keberlanjutan.

Pada tahun 2016, Divisi Sourcing and Suppliers 

Development (SSD), mengalami perubahan 

organisasi di mana saat ini tergabung di dalam 

Divisi Operations. Selain itu, di tahun 2018 Divisi 

SSD mengalami perubahan nama menjadi Divisi 

Cycles & Procurement. [GRI 102-10].  

PEMANGKU KEPENTINGAN 
KAMI
Kelangsungan dan kemajuan perusahaan kami 

tidak terlepas dari dukungan dari berbagai 

kelompok individu yang memiliki keterkaitan 

dengan Danone-AquA dalam berbagai bentuk, 

baik itu berupa investasi, pemikiran, tenaga, 

sumber daya, dan semua orang yang memiliki 

dampak pada perusahaan. Para pemangku 

kepentingan memengaruhi dan terpengaruh oleh 

perusahaan kami dalam satu dan lain hal. Danone-

AquA berupaya untuk memahami para pemangku 

kepentingan dan memastikan bahwa setiap 

pemangku kepentingan dilibatkan secara tepat 

untuk memaksimalkan dampak dan dukungan 

mereka bagi perusahaan.  Juga sebaliknya, kami 

ingin memastikan hubungan baik dan kontribusi 

positif dari Danone-AquA pada mereka.  Danone-

AquA telah memetakan beberapa kelompok 

pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh 

cukup besar dalam keberlangsungan usaha, seperti 

di bawah ini. 
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Pemangku 
Kepentingan

(Stakeholders)
[GRI 102-40]

Basis
Penetapan

(Methods of 
Engagement)
[GRI 102-42]

frekuensi Pertemuan
(frequency of Meetings)

[GRI 102-43]

Topik
(Topics)

[GRI 102-44]

Pemegang Saham Pengaruh 
(influence)
TanggungJawab 
(responsibility)

•	 Pertemuan antara 
Pemegang Saham 
biasanya diadakan dalam 
RuPS. RuPS Tahunan 
wajib untuk dilaksanakan 
setiap tahun dan paling 
lambat 6 bulan setelah 
tahun buku berakhir.

•	 untuk RuPS Luar Biasa 
dapat dilakukan sewaktu-
waktu tergantung 
dengan kebutuhan untuk 
membicarakan dan 
memutuskan mata acara 
rapat.

1. Laporan tahunan yang telah 
ditelaah Dewan Komisaris untuk 
mendapat persetujuan RuPS.

2. Penetapan Penggunaan Laba, 
apabila perusahaan mempunyai 
saldo laba positif.

3. Penetapan dan Pembagian laba 
perusahaan.

4. Pengangkatan Direksi dan/atau 
Komisaris Perusahaan(apabila 
diperlukan).

5. Persetujuan anggaran tahunan 
yang akan datang.

Karyawan/Serikat 
Pekerja

Keterwakilan 
(presentation)

Sesuai kebutuhan 1. Edukasi tentang peraturan/
perundangan terkait.

2. Keterlibatan dalam mentaati 
peraturan perundangan.

Pelanggan Pengaruh (influence) Pertemuan dengan 
distributor secara berkala 
sesuai kebutuhan

1. Informasi Produk
2. Komunikasi (iklan)

Pemasok Kebergantungan 
(dependency)

Pertemuan regular setiap 1, 
3, atau 6 bulan sekali

Sesuai kebutuhan

1. Pemilihan mitra
2. Sosialisasi kebijakan dan 

prosedur 
3. Membina hubungan baik
4. Ketaatan pada peraturan 

perundangan untuk bahan yang 
dipasok.

5. Dukungan dalam referensi ilmiah 
atau regulasi internasional.

Pemerintah Pengaruh 
(influence)
Keterwakilan 
(presentation)

•	 Pertemuan formal
•	 Forum

Sesuai kebutuhan
Pada saat pembuatan 
regulasi

1. Partisipasi aktif untuk 
meningkatkan pencapaian 
agenda pemerintah sesuai 
dengan visi Danone “One Planet, 
One Health” dan Tujuan 2030.

2. Kemitraan dalam keberlanjutan
3. Penyusunan kebijakan
4. Menjalin hubungan yang 

harmonis dan produktif.
5. Melalui sosialisasi, berperan aktif 

dalam mengusulkan penyusunan 
regulasi dan memberikan 
masukan untuk rancangan 
peraturan/standar yang sedang 
disusun oleh pemerintah.
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Pemangku 
Kepentingan

(Stakeholders)
[GRI 102-40]

Basis
Penetapan

(Methods of 
Engagement)
[GRI 102-42]

frekuensi Pertemuan
(frequency of Meetings)

[GRI 102-43]

Topik
(Topics)

[GRI 102-44]

Asosiasi Industri dan 
Organisasi

Pengaruh (influence)

Keterwakilan 
(presentation)

Kedekatan 
(proximity)

•	 Pertemuan formal
•	 Forum

Setiap kuartal
2 bulan sekali

1. Kemitraan dalam keberlanjutan
2. Pembahasan realisasi pencapaian 

tujuan keberlanjutan
3. Pembahasan mengenai 

kemudahan berbisnis di 
Indonesia

4. Penyusunan kebijakan
5. Diskusi isu-isu nasional
6. Menjalin hubungan yang 

harmonis dan produktif.
7. Pemetaan kebutuhan dan 

masalah industri
8. Perencanaan program bersama.
9. Berperan aktif dalam 

mengusulkan penyusunan 
regulasi dan memberikan 
masukan untuk rancangan 
peraturan/standar yang sedang 
disusun oleh pemerintah

10. Edukasi mengenai regulasi dan 
materi teknis dalam industri 
pangan

Komunitas/ 
masyarakat

Kedekatan 
(proximity)

Sesuai kebutuhan 1. Peneilaian kebutuhan masyarakat 
(need assessment)

2. Pembahasan dan evaluasi 
program

3. Pelatihan pengembangan 
masyarakat

4. Monitoring dan evaluasi program
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Bagi Kebaikan 
Bersama
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Komitmen Kami untuK selalu menjaga KebaiKan bagi 

anda dan lingKungan seKitar Kita. Kami aKan selalu 

menjaga Keseimbangan antara Keberlanjutan bisnis 

dengan Kelestarian alam untuK indonesia yang lebih 

sehat.

Kebaikan 
Bagi Lingkungan



kOMITMEN TERHADAP 
LINGkUNGAN
Sejalan dengan komitmen ganda perusahaan, 

Danone-AQUA berupaya menciptakan lingkungan 

hidup yang berkelanjutan dengan senantiasa 

mengedepankan keselarasan antara keberhasilan 

ekonomi dan kemajuan sosial melalui berbagai 

perlindungan lingkungan yang berkelanjutan serta 

terintegrasi dari wilayah hulu, tengah dan hilir. 

Komitmen ini dituangkan dalam strategi AQUA 

Lestari dan One Circular Planet sebagai berikut:  

1. Perlindungan sumber daya air 

 Danone-AQUA berkontribusi dalam 

melindungi sumber daya air tanah secara 

menyeluruh dengan mengembalikan air ke 

dalam ekosistem, menggunakan air secara 

bertanggung jawab dan meningkatkan akses 

air bersih untuk masyarakat.

2. Pengurangan jejak karbon. 

 Danone-AQUA memerangi perubahan iklim 

dengan mengurangi jejak karbon serta 

meminimalisir pelepasan karbon ke udara.

3. Optimalisasi kemasan dan pengumpulan 

sampah kemasan.

 Danone-AQUA menciptakan siklus hidup 

baru untuk seluruh kemasan plastik yang ada 

di pasaran, mengoptimalkan pengumpulan 

sampah secara bertanggung jawab, serta 

menuju kemasan yang 100% dapat didaur 

ulang.

Pilar-pilar tersebut ditopang oleh pilar pelibatan 

komunitas dan masyarakat karena Danone-AQUA 

menyadari bahwa untuk mewujudkan setiap 

inisiatif memerlukan dukungan dari seluruh 

pemangku kepentingan sehingga hasil yang diraih 

tepat sasaran dan terjamin keberlanjutannya. 45
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Kebaikan Bagi 
Lingkungan

2.677.204 
Pohon Ditanam 

1.351 
Sumur Resapan 

Dibuat

325.150 
Bibit di Rumah 

Pembibitan

5.136.060.800  
Liter - Jumlah Air yang 
Diresapkan Ke Tanah

57.749 
Biopori Dibuat

13.870 
Rorak untuk 

Meresapkan Air

25 
waterpond

4 
sumur 

imbuhan

2 
DAM air

HINGGA TAHUN 2018
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Komitmen kami pada lingkungan juga ditunjukkan 

dengan kesungguhan kami dalam pemenuhan 

kewajiban peraturan lingkungan Republik 

Indonesia dan juga mengadopsi prakarsa 

internasional  dan peraturan perundangan di 

bidang lingkungan seperti: [GRI 102-12] 

•	 Sertifikasi	ISO	14001:2015	untuk	pengelolaan	

lingkungan Sistem Manajemen Lingkungan

•	 GREEN	(Global	Risk	on	Environment) Danone 

Audit 

•	 Penghargaan	PROPER	(Program	Penilaian	

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan  Hidup)

  Keseriusan kami dalam pengelolaan dan 

pelestarian lingkungan dibuktikan dengan 

penghargaan	PROPER	Emas	pada	pabrik	

Danone-AQUA yang berada di Mambal Bali 

tahun	2017,	dan	PROPER	Hijau	pada	9	pabrik	

lainnya. Pada tahun 2018 terjadi perubahan 

kriteria penilaian skema kategori  industri 

sehingga pabrik AQUA berada hanya di grup 

industri AMDK  di mana hanya AQUA yang 

menerapkan standar tersebut, dan quota 

untuk	masuk	ke	penilaian	PROPER	Hijau	hanya	

75%	nilai	tertinggi	dari	total	peserta	didalam	

sektornya.    

•	 Penghargaan	Industri	Hijau	dari	Kementerian	Perindustrian	dan	Perdagangan	untuk		10	Pabrik	Danone-

AQUA yang terletak di  Subang, Mekarsari, Babakan Pari, Ciherang, Citereup, Bekasi, Cianjur, Solok, 

Langkat, Berastagi.

•	 Di	samping	itu,	kepatuhan	kami	pada	peraturan	perundangan	yang	berlaku,	dibuktikan	dengan	tidak	

adanya teguran atau denda atas pelanggaran peraturan perundangan di bidang lingkungan. [GRI 307-1]

2018
•	 Mekarsari
•	 Pandaan
•	 Mambal
•	 Babakan Pari
•	 Klaten
•	 Wonosobo

2017
•	 Mekarsari
•	 Pandaan
•	 Airmadidi
•	 Babakan Pari
•	 Citereup TIV
•	 Citereup	AGM
•	 Klaten
•	 Wonosoo

2017
•	 Mambal

PROPER
HIJAU

PROPER
EMAS

2018
•	 Ciherang
•	 Solok
•	 Cianjur
•	 Tanggamus
•	 Subang

2017
•	 Ciherang
•	 Solok
•	 Cianjur
•	 TanggamusPROPER

BIRU
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Kebaikan Bagi 
Lingkungan

PENGHEMATAN ENERGI 
Sejalan dengan pertumbuhan bisnis kami, 

penggunaan	energi	juga	ikut	bertumbuh.		Namun	

demikian, Danone-AQUA memastikan untuk 

menggunakan	energi	seefektif	dan	seefisien	

mungkin.  

KONSUMSI ENERGI DALAM ORGANISASI
[GRI 302-1]

Sumber energi utama yang digunakan dalam 

proses produksi Danone-AQUA adalah listrik dan 

disel yang merupakan sumber daya yang tak 

terbarukan.	Namun	kami	juga	mulai	beralih	ke	

energi terbarukan dengan penggunaan energi 

matahari (solar energy).  Penggunaan energi 

yang terbarukan (solar energi) pada tahun 

2017	adalah	sebesar	492.320	GJ	dan	tahun	

2018	sebesar	3.158.970	GJ.	Untuk	kendaraan	

operasional perusahaan, kami menggunakan BBM 

yang penghitungannya dilakukan sesuai dengan 

pencatatan pembelian BBM, yang kemudian 

dikonversi	menjadi	satuan	energi	giga	joule	(GJ).	

Berikut ini metodologi penghitungan energi 

yang digunakan untuk menghitung konsumsi 

energi, pengurangan energi, intensitas energi, dan 

perhitungan lain sehubungan dengan energi dalam 

Danone-AQUA.  Perhitungan awal menggunakan 

KwH yang kemudian dikonversikan menjadi joule. 

1. Penghitungan energi listrik berdasarkan 

meteran dari tagihan listrik

2. Penghitungan energi uap berdasarkan meter 

liter dari konsumsi solar

3. Penghitungan energi hijau berdasarkan 

meteran yang dipasang

4.	 Faktor	konversi	yang	digunakan	dari	solar	

menjadi	listrik	adalah	1	liter	=	9.8	kwH/liter

5.	 Energy	Intensity	dalam	KwH/	KBtl

6. Total	Electricity	Consumption dalam KwH = 

Electricity	Intensity	(dalam	KwH/kBtl)	x	Volume 

dalam Bottle

7. Total Thermal Consumption dalam KwH = 

Thermal Intensity	(dalam	KwH/kBtl)	x	Volume 

dalam Bottle

8. Total	Energy	Consumption = Total	Electricity	

Consumption + Total Thermal Consumption

Dalam tahun pelaporan, konsumsi energi total 

menurun	sebesar	0,25%	dibandingkan	tahun	

sebelumnya.  Hal ini disebabkan karena berbagai 

faktor, di antaranya: 

1. Penggunaan solar panel untuk keperluan 

operasional pabrik.

2. Melaksanakan program mematikan peralatan 

produksi di jam istirahat Jumat.

3.	 Monitoring	efisiensi	penggunaan	mesin	

kompresor.

INTENSITAS ENERGI
[GRI 302-3]

Danone-AQUA mengupayakan penggunaan 

energi	seefisien	mungkin	untuk	setiap	produk	

yang dihasilkan, atau dengan kata lain kami 

mengusahakan intensitas energi yang rendah 

untuk setiap produksi.  Intensitas energi rata-rata 

untuk memproduksi setiap 1000 produk pada 

tahun	pelaporan	adalah	sebesar	0,1160	GJ,	atau	

kONsUMsI 
LIsTRIk

(GIGA	JOUlE)

kONsUMsI 
THERMAL 

(DIESEl	&	UAP)/	
(GIGA	JOUlE)

JENIs ENERGI 
(TIDAK	TERBARUKAN)	

2018

2018

2017

2017

2016

2016

866.480

92.274

831.463

129.688

861.340	

141.529
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turun 2,3% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 

0,1187	GJ.		Beberapa	faktor	penyebabnya	adalah:					

1.	 Peningkatan	efisiensi	line produksi

2.	 Peningkatan	efisiensi	penggunaan	energi	line 

produksi

3. Inisiatif penggunaan alternatif energi dari listrik 

ke gas

Perhitungan intensitas energi kami melibatkan 

seluruh energi yang digunakan dalam proses 

produksi, berupa energi listrik, thermal energy 

(yang terdiri dari uap dan disel) dan energi 

hijau yaitu energi dari solar panel (matahari).  

Perhitungan dilakukan hanya dalam ruang lingkup 

energi yang digunakan di dalam perusahaan.

Penggunaan kereta api sangat menghemat energi 

dibandingkan dengan menggunakan truk, selain 

karena volume yang dapat diangkut lebih besar, 

juga penggunaan bahan bakar kereta api relatif 

lebih rendah energi dibandingkan dengan konsumsi 

energi yang dibutuhkan oleh puluhan truk.   

Program penghematan energi lain yang kami 

lakukan di antaranya:

1. Mengurangi temperatur standar pada mesin 

pencuci

2. Meningkatkan peralatan pemanas untuk mesin 

pencuci

3. Mengatur tekanan pada mesin kompresor

4.	 Meningkatkan	konsumsi	AQUA	Home Unit 

dengan mengurangi ukuran ruangan

5.	 Melakukan	instalasi	“solar panel” untuk pabrik 

di Ciherang

6. Mengoptimalisasi rute pengantaran, sehingga 

menghemat bahan bakar

7.	 Inovasi	dan	modifikasi	mesin,	dengan	cara	

memasang knife censor sehingga mesin hanya 

beroperasi jika botol terdeteksi, dan daya listrik 

tidak	digunakan	selama	24	jam

8. Memanfaatkan angin pada mesin desuster HOD 

1 dan 2.

 

Melalui berbagai program ini, kami berhasil 

mengurangi konsumsi energi sebagai berikut:

Jenis Energi 2018 2017 2016

Listrik 17.264 (14.572) (57.264)

Uap (40.184) (9.326) (10.681)

TOTAL (22.920) (23.898) (67.946)

Dasar penghitungan pengurangan konsumsi 

energi ini adalah tahun sebelumnya, dengan 

menggunakan	standar/metodologi	penghitungan	

penghematan energi sebagai berikut:

(Intensitas	Energi	2018	–	Intensitas	energi	2017)	x	

Volume Kilobotol 2018.

PENGURANGAN KONSUMSI ENERGI
[GRI 302-4]

Berbagai upaya kami lakukan untuk mengurangi 

penggunaan energi dalam produksi maupun dalam 

kegiatan distribusi kami.  Salah satunya melalui 

penggunaan kereta api dalam distribusi AQUA.  

JUMLAH 
PRODUksI 
(IN	KBTlS/	

GIGA	JOUlE)

2018 2017 2016

8.268.252 8.095.408 8.241.859	

INTENsITAs 
ENERGI 

(IN	K	JOUlE/KG	
BOTOL)

2018 2017 2016

115.956 118.728 121.680
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Kebaikan Bagi 
Lingkungan

MENGONTROL EMIsI
Kami menyadari bahwa dalam keseluruhan proses 

bisnis kami, terdapat berbagai dampak pada 

lingkungan, salah satunya adalah pelepasan karbon 

(CO2), emisi gas dan partikel lainnya yang dapat 

memicu perubahan iklim dan polusi udara.  Untuk 

itu, kami berinisiatif untuk senantiasa mengurangi 

dampak lingkungan dari proses bisnis kami, mulai 

dari hulu hingga hilir, dari pabrik, kantor, hingga 

transportasi produk pada konsumen. Danone-AQUA 

memerangi perubahan iklim dengan mengurangi 

jejak karbon serta meminimalisir pelepasan karbon 

ke udara menuju karbon netral (zero nett carbon) 

pada	tahun	2050.	Batasan	dalam	penghitungan	

emisi adalah emisi dalam pabrik, dan tidak termasuk 

kantor pusat.  Penghitungan emisi cakupan 1, 2 

dan	3	menggunakan	formula	dan	faktor	GWP	yang	

ditetapkan oleh kantor pusat yang telah diakui 

secara internasional. 

EMISI GRK (CAKUPAN 1) LANGSUNG
[GRI 305-1]

Sumber	terbesar	dari	emisi	GRK	dalam	

kegiatan operasional Danone-AQUA adalah dari 

penggunaan bahan bakar berupa disel dan gas.  

Emisi	GRK	ini	termasuk	gas	HFC.		Kami	tidak	

menggunakan emisi CO2 biogenik, atau emisi-emisi 

yang berasal dari organisme.   

Sesuai dengan kesepakatan dengan kantor 

pusat Danone, kami melakukan penghitungan 

emisi berdasarkan penurunan emisi, dan bukan 

emisi per kategori.  Perhitungan ini dilakukan 

dengan	menggunakan	standar/metodologi	yang	

ditetapkan oleh kantor pusat secara internasional, 

dengan menghitung seluruh anak perusahaan 

Danone-AQUA sebagai satu  unit, tanpa 

pendekatan	porsi	ekuitas,	kontrol	finansial	atau	

kontrol operasional.  

Atas berbagai upaya yang kami lakukan seperti 

penggunaan gas sebagai energi alternatif, 

penggunaan forklift berbahan bakar gas, pada 

tahun	pelaporan	terdapat	penurunan	emisi	GRK	

cakupan 1.

EMISI  GRK (CAKUPAN 2) TIDAK 
LANGSUNG 
[GRI 305-2]

Selain	emisi	GRK	langsung,	dalam	proses	

produksi,	kami	juga	menggunakan	listrik	dari	PlN.		

Perhitungan	beban	emisi	GRK	Cakupan	2	dilakukan	

dengan menghitung meteran dan menggunakan 

standar/metodologi	yang	ditetapkan	dari	kantor	

pusat secara internasional, dengan menghitung 

seluruh anak perusahaan Danone-AQUA sebagai 

satu unit, tanpa pendekatan porsi ekuitas, kontrol 

finansial	atau	kontrol	operasional.		Pencatatan	dan	

penghitungan	Emisi	GRK	(Cakupan	2)	langsung	

dalam bentuk penurunan energi sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat kami.

LIsTRIk
(ton CO2eq)

2018

(1.773)

2017

(4.743)

PENURUNAN EMIsI GRk 
(CAKUPAN	1)	lANGSUNG	DAlAM	TON	CO2	EQ
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Dari hasil penghitungan terdapat penurunan 

sebesar	17.064	ton	CO2eq.  Penurunan ini 

disebabkan oleh efektivitas pengaturan rute 

kendaraan, inisiatif pengurangan berat kemasan, 

dan inisiatif peningkatan komposisi material 

kemasan daur ulang.   Perhitungan beban 

emisi	GRK	Cakupan	3	ini	dilakukan	dengan	

menggunakan	standar/metodologi	yang	

ditetapkan oleh kantor pusat secara internasional, 

dengan menghitung seluruh anak perusahaan 

Danone-AQUA sebagai satu  unit, tanpa 

pendekatan	porsi	ekuitas,	kontrol	finansial	atau	

kontrol operasional.

EMISI GRK (CAKUPAN 3) TIDAK 
LANGSUNG LAINNYA 
[GRI 305-3]

Emisi	tidak	langsung	dalam	bisnis	kami	berasal	

dari proses distribusi produk. Komitmen kami 

pada keberlanjutan diwujudkan dengan distribusi 

produk dengan menggunakan alat transportasi 

yang lebih ramah lingkungan. Sejak tahun 

2014	kami	mendistribusikan	produk	dengan	

menggunakan kereta api. Walaupun secara biaya 

pengiriman menggunakan kereta lebih mahal 70% 

daripada angkutan truk, kami tetap mementingkan 

dampak terhadap lingkungan.   Kami melakukan 

penghitungan	emisi	GRK	(Cakupan	3)	tidak	

langsung dalam bentuk pengurangan emisi, sesuai 

ketetapan kantor pusat kami. 

PENURUNAN EMIsI TIDAk LANGsUNG 
(CAKUPAN	2)	TIDAK	lANGSUNG	DAlAM	TON	CO2	EQ

LIsTRIk
(ton CO2eq)

2018

(12.586)

2017

(45.671)

DARI	HASIl	PENGHITUNGAN	

TERDAPAT	PENURUNAN	SEBESAR	

12.585	TON	CO2eq. 

Penurunan Emisi GRK (cakupan 3) tidak langsung dalam Ton CO2 Eq

kategori
2018 2017

tonCO2 tonCO2

Bahan mentah lainnya             -   0,0% 						(6.341) (0,4)%

Kemasan 				(2.124) (0,2)% 				(76.569) (5,3)%

Penggunaan produk terjual             -   0,0% 				(56.781) (3,9)%

Transportasi dan distribusi hilir  
(tanpa	Depodi	Cakupan	1&2)

    (6.226) (0,5)% 				(26.495) (1,8)%

Transportasi dan distribusi hulu 				(5.505) (0,4)% 						(2.519) (0,2)%

Penanganan pada akhir masa pakai produk terjual 							(644) 0,0% 						(7.565) (0,5)%

Kegiatan terkait bahan bakar dan energi 
(tidak termasuk pada Cakupan 1 dan 2)

    (3.786) (0,3)%               -   0,0%

Limbah yang dihasilkan dalam operasi       1.221 0,1%       (7.618) (0,5)%

TOTAL  (17.064) (1,3)%  (183.888) (12,7)%
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INTENSITAS EMISI GRK 
[GRI 305-4]

Intensitas	emisi	GRK	dalam	proses	bisnis	kami	

dihitung	sebagai	emisi	GRK	total,	yang	termasuk	emisi	

langsung (cakupan 1), emisi tidak langsung (cakupan 

2), dan emisi tidak langsung lainnya (cakupan 3) per 

liter.  Dalam perhitungan ini, satuan yang digunakan 

adalah	liter	sebagai	satuan	produksi	kami.			Gas-gas	

yang	termasuk	dalam	hitungan	ini	adalah	HFCs.		Pada	

tahun	pelaporan,	intensitas	emisi	GRK	kami	adalah	

sebesar	100,47	g	CO2	eq/liter.		Angka	ini	lebih	rendah	

dari tahun sebelumnya, sebesar 102,86 g CO2	eq/

liter yang menyatakan bahwa pada tahun pelaporan 

kami menggunakan lebih sedikit energi untuk satuan 

produk yang kami hasilkan.

100,47 
2018

102,86 
2017

INTENsITAs EMIsI GRk 
(TON		CO2	EQ/lITER)

GHG	yang	dimasukkan	dalam	perhitungan	ini	

adalah Cakupan 1 (disel dan gas) dan Cakupan 2 

(listrik) serta Cakupan 3, yaitu:

1. Bahan mentah lainnya

2.	 Pengemasan/packaging

3. Penggunaan produk terjual

4.	 Transportasi	dan	distribusi	hilir

5.	 Transportasi	dan	distribusi	hulu

6. Penanganan pada akhir masa pakai produk 

terjual

7. Kegiatan terkait bahan bakar dan energi yang 

tidak termasuk pada cakupan 1 dan 2

8. Limbah yang dihasilkan dalam operasi. 

PENGURANGAN EMISI GRK
[GRI 305-5]

Bila dibandingkan dengan penggunaan truk sebagai 

alat transportasi, penggunaan kereta api telah 

mengurangi	beban	emisi	sebesar	6.156	gCO2eq 

per liter.   Dengan demikian, setiap tahun, Danone-

AQUA telah melakukan pengurangan emisi sebesar 

7.801 ton CO2.  Selain mengupayakan pengurangan 

emisi	GRK	melalui	transportasi	produk,	kami	

melakukan berbagai program di bawah ini:

1. Pengurangan berat kemasan produk

2. Peningkatan komposisi material daur ulang 

kemasan

3. Penurunan penggunaan energi mesin utilitas

Dengan upaya-upaya tersebut, pada tahun 

pelaporan terjadi pengurangan emisi sebesar 

31.423	ton	CO2eq.		Gas-gas	yang	termasuk	dalam	

perhitungan	ini	adalah:	HFC	dan	perhitungan	

pengurangan emisi ini termasuk emisi langsung 

(cakupan 1), emisi tidak langsung (cakupan 2), dan 

emisi tidak langsung lainnya (cakupan 3).

Pengurangan emisi GRK dalam ton CO2 Eq

Category
2018 2017

tonCO2 tonCO2

Cakupan 1 - thermal     (1.773) (0,1%) 						(4.743) (0,3%)

Cakupan 2 - listrik 		(12.586) (0,9%) 				(45.671) (3,2%)

Bahan mentah lainnya             -   0,0% 						(6.341) (0,4%)

Pengemasan 				(2.124) (0,2%) 				(76.569) (5,3%)

Penggunaan produk terjual             -   0,0% 				(56.781) (3,9%)

Transportasi dan distribusi hilir (tanpa depodi cakupan 1 dan 2)     (6.226) (0,5%) 				(26.495) (1,8%)

Transportasi dan distribusi hulu 				(5.505) (0,4%) 						(2.519) (0,2%)

Penanganan pada akhir masa pakai produk terjual 							(644) 0,0% 						(7.565) (0,5%)

Kegiatan terkait bahan bakar dan energi yang tidak termasuk pada 
cakupan 1 dan 2

    (3.786)
(0,3%)

- 0,0%

Limbah yang dihasilkan dalam operasi       1.221 0,1%       (7.618) (0,5%)

Total reduksi CO2 (dalam ton CO2)  (31.423) (2,3%)  (234.302) (16,2%)
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PENGURANGAN EMISI CO2 DENGAN 
JELANTAH
Komitmen kami untuk mengurangi emisi CO2 

dibuktikan dengan penggunaan Refined	Used

Cooking Oil (R-UCO) atau minyak jelantah untuk 

menggantikan bahan bakar solar.   Minyak jelantah 

ini adalah limbah rumah tangga yang biasanya 

dijual kembali menjadi minyak goreng curah yang 

sebenarnya berbahaya bagi kesehatan.  Dan bila 

dibuang begitu saja akan berpotensi mencemari 

tanah dan sumber air. Untuk itu kami melakukan 

pengolahan R-UCO menjadi bio fuel  melalui 

kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES)	Panggung	lestari	milik	Pemerintah	

Desa Pangungharjo, Kecamatan Sewon, DIY. 

Minyak ini tidak mengeluarkan emisi karbon sama 

sekali.  Melihat manfaatnya, kami merencanakan 

untuk menggunakan R-UCO sebagai bahan bakar 

produksi Mizone secara keseluruhan. 

EMISI ZAT PERUSAK OZON (ODS) 
[GRI 305-6]

ODS atau Ozone Depleting Subtances dalam 

proses produksi kami dihasilkan oleh proses  

pendinginan melalui Air Conditioner (AC), Air 

Handling Unit (AHU), Chiller.  Dalam tahun 2018, 

total	emisi	ODS	tercatat	sebesar	2541	kg	atau	

turun sebesar 12,7% dari tahun sebelumnya 

yaitu	2912	kg.			Zat-zat	ODS	yang	termasuk	

dalam	perhitungan	kami	adalah	HFC	dan	HCFC.	

Perhitungan ini dilakukan dengan menghitung 

berat refrigerant	refill.

keterangan 2018 (kg) 2017 (kg) 2016 (kg)

Produksi ODS 2.541 2.912 4.146

Impor  ODS - - -

Ekspor		ODS - - -

NITROGEN OKSIDA (NOx), SULFUR 
OKSIDA (SOx) DAN LAINNYA 
[GRI 305-7]

Emisi	udara	konvensional	signifikan	lainnya	yang	

merupakan dampak dari proses produksi kami 

tercatat berasalkan dari penggunaan genset 

(sebagai sumber energi backup jika pasokan listrik 

dari	PlN	terputus),	dan	dari	boiler (sebagai alat 

penghasil uap).  Perhitungan emisi konvensional 

ini menggunakan sumber faktor emisi data dari 

hasil uji emisi laboratorium eksternal terakreditasi  

dengan	menggunakan	standar/metoda		yang		

sesuai	dengan	SNI.

Jenis 2016 
(ton)

2017 
(ton)

2018  
(ton)

Nox 34,76 27,32 24,80

SOx 1,23 0,88 1,18

CO 8,91 14,37 9,35

Total Partikulat (ton) 2,05	 1,37 1,58	

MENGHARGAI SUMBER DAYA ALAM
Dalam proses produksi, air digunakan sebagai 

material utama dalam memproduksi air minum 

kemasan, dan digunakan dalam proses produksi.  

Danone-AQUA berkomitmen untuk  melindungi 

sumber daya air secara menyeluruh dengan 

cara mengembalikan lebih dari 100% air yang 

dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif 

ke daerah atau sub daerah aliran sungai di mana 

pabrik Danone-AQUA beroperasi  (positive water 

balance), menggunakan air secara bertanggung 

jawab  dan meningkatkan akses air bersih untuk 

masyarakat. Dalam menjalankan komitmen 

ini Danone-AQUA melakukan pendekatan 

Pengelolaan Sumber Daya Air yang terintegrasi 

(Integrated Water Management).

Danone-AQUA menjamin penggunaan air untuk 

produksi dapat dilakukan sehemat mungkin 

dengan	melalui	beberapa	program	efisiensi	air	

proses produksi dan mendaur ulang air sisa 

produksi untuk keperluan domestik, sehingga tidak 

ada air yang terbuang dalam proses produksi, 

serta	memastikan	efisiensi	pemanfaatan	air	untuk	

proses produksi.
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Kebaikan Bagi 
Lingkungan

Kami juga mengedepankan pendekatan atau 

prinsip pencegahan, maksudnya Danone-

AQUA memiliki pendekatan manajemen risiko 

dalam perencanaan operasionalnya dan dalam 

pengembangan produk-produk yang baru.  Hal 

ini dilakukan untuk memastikan bahwa dampak 

negatif pada lingkungan dapat dihindari atau 

diminimalkan dengan berbagai kebijakan dan 

strategi sebagai berikut: [GRI 102-11] 

1.	 SOP/Standar	Prosedur	Operasional	yang	

berhubungan dengan lingkungan (air limbah, 

limbah	Bahan	Beracun	dan	Berbahaya/B3	dan	

non	B3/limbah	tidak	beracun	dan	berbahaya).

2. Short Interval Meeting  WWTP (Waste Water 

Treatment) IPAL (dilakukan setiap jam, harian, 

mingguan, bulanan, 3 bulanan sesuai ekskalasi level).

3. Membangun instalasi WWTP (Waste Water 

Treatment) IPAL untuk air limbah produksi.

4.	 Membangun	instalasi	STP	untuk	air	limbah	domestik.

5.	 Sertifikasi	ISO	14001:2015	untuk	Sistem	

Manajemen Lingkungan.

6. Melakukan Audit Industri Hijau dari 

Kementerian Perindustrian.

7.	 Melakukan	Audit	PROPER	Kementerian	

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia.

8. Danone Spring Tool yang merupakan pedoman 

pengelolaan sumber air terintegrasi. Pedoman 

ini  sudah diadaptasi ke eksternal dengan nama 

Mata Persada.

9.	 Danone Water Watcher  Tools for Total Water 

Utilization  untuk neraca penggunaan air di 

pabrik sebagai landasan untuk pembuatan 

program	efisiensi	air.

10. Danone	Water	Watt	Tools	for	Energy	untuk  

neraca penggunaan energi di pabrik sebagai 

landasan	untuk	pembuatan	program	efisiensi	air.

11. Melakukan perawatan rutin untuk setiap unit 

yang berhubungan dengan emisi.

12. Melakukan pengujian laboratorium internal 

setiap hari untuk parameter air limbah.

13. Melakukan pengujian laboratorium eksternal 

setiap bulan untuk parameter air limbah.

14.	Uji	emisi	tiap	tiap	6	bulan	ke	lab	eksternal.



54

P
T

 Tirta Investam
a (D

ano
ne-A

Q
U

A
)

Lap
o

ran K
eb

erlanjutan 

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR
Sebagai bagian dari Danone, Perusahaan 

mengadopsi kebijakan Perlindungan Sumber 

Daya Air  Tanah (Ground	Water	Resources	Policy). 

Kebijakan ini mengatur bahwa pengelolaan 

sumber daya air harus menjaga  kemurnian dan 

kualitas air, menjaga kelestarian sumber daya air 

tersebut, berkontribusi terhadap pembangunan 

berkelanjutan di wilayah operasional, serta 

melindungi dan turut mempromosikan adat dan 

cagar budaya di sekitar wilayah operasional terkait. 

Bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor 

dan Universitas Padjajaran, Kami juga melakukan 

penghitungan jumlah resapan air yang dihasilkan 

melalui program-program konservasi kami.

Berbagai upaya kami lakukan untuk menjaga 

keberlanjutan alam dan lingkungan yang akan 

mendorong terciptanya bisnis yang berkelanjutan, 

termasuk melakukan perlindungan sumber daya air 

dengan berbagai upaya sebagai berikut.

Penanaman 215.590 Pohon
Bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah 

daerah dan pakar dari berbagai LSM, kami 

melakukan penanaman pohon di berbagai lokasi 

seperti	Taman	Nasional	Halimun	Gunung	Salak,	

Daerah	Aliran	Sungai	(DAS)	Cicatih,	Gunung	

Klabat Minahasa Utara, dan berbagai lokasi lainnya.  

Dalam tahun pelaporan 2017-2018, kami telah 

menanam	215.590		pohon,	dan	total	sejak	program	

ini	dimulai,	kami	telah	menanam	2.677.204	pohon.			

Kami juga memberikan penyuluhan mengenai 

konservasi alam pada para petani dan masyarakat 

setempat.  Selain berguna untuk menjaga sumber 

air, penanaman pohon ini bermanfaat bagi para 

petani yang dapat memanen kayu tersebut dalam 

jangka	waktu	4-5	tahun	kemudian.	

Pembuatan Lubang Biopori
Pemeliharaan sumber daya air juga dilakukan 

dengan membuat lubang biopori untuk 

meningkatkan daya resapan air.  Secara total, pada 

tahun pelaporan Danone-AQUA telah membuat 

22.551	lubang	biopori	bersama	masyarakat	

setempat,	dan	sejak	2014	telah	dibuat	total	57.749	

lubang biopori.
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Kebaikan Bagi 
Lingkungan

Pembangunan DAM dan Sumur Resapan
Cara terbaik peresapan air hujan ke tanah 

adalah	melalui	pembuatan	bendungan/dam	dan	

sumur resapan.  Karena itu, kami membangun 

dua  dam di Desa Cisaat dan di berbagai lokasi 

pabrik lainnya.  Dam dan sumur resapan juga 

berkontribusi terhadap naiknya pendapatan 

masyarakat sekitar karena kolam tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memasukkan kembali air ke 

dalam tanah.

Pendidikan Konservasi
Konservasi menjadi efektif bila warga setempat 

menyadari pentingnya hal itu.  Untuk itu, Danone-

AQUA membangun pusat belajar Pengelolaan 

Konservasi Berbasis  Masyarakat (PKBM).  Warga 

mendapatkan pendampingan dan pelatihan 

Sustainable Livelihood Assessment (SLA) 

agar	dapat	mengidentifikasi	sumber-sumber	

mata pencarian di sekitar desa tanpa merusak 

ekosistem.   Selain itu, warga juga mendapatkan 

bibit tanaman buah untuk mendapatkan sumber 

penghasilan tambahan demi meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

Pengembangan Hutan Kota
Danone-AQUA juga mengembangkan taman 

kehati dan hutan kota di Citarum, Bekasi dan 

beberapa	lokasi	lainnya	pada	lahan	total	seluas	45	

hektar.  Selain berfungsi sebagai penyerap karbon 

monooksida, debu dan polusi lainnya, hutan kota 

juga menjaga kelestarian air tanah serta menjadi 

rumah bagi berbagai spesies yang memperkaya 

dunia flora dan fauna.  

Pengembangan Hutan Bakau
Hutan bakau sangat dibutuhkan untuk memelihara 

keanekaragaman hayati di samping menjaga 

agar pantai tidak mengalami abrasi serta dapat 

memecah ombak untuk mencegah tsunami  serta 

mendidik masyarakat.  Untuk itu, Danone-AQUA 

menanam	4000	pohon	mangrove	di	Desa	Bahowo,	

Airmadidi. Proyek ini bekerja sama dengan LSM 

dan tim taman nasional setempat.  

Rejoso Kita
Rejoso Kita adalah sebuah gerakan yang 

dibentuk sejak awal tahun 2017 oleh Yayasan 

Social Investment Indonesia (YSII), The World 

Agroforestry	Center	(ICRAF),	The	Nature	

Conservancy	(TNC),	Collaborative	Knowledge	

Network	(CK-Net)	Indonesia,	Danone	Ecosysteme	

Fund	dan	Danone-AQUA.		Tujuannya	adalah	untuk	

mengelola dan melindungi DAS Rejoso di Pasuruan 

secara berkelanjutan melalui investasi bersama 

antara para pemangku kepentingan dan upaya 

berbasis kinerja yang akan membawa dampak 

positif pada kebutuhan sosial, ekonomi dan 

lingkungan.

Kecamatan Rejoso di  Pasuruan merupakan daerah 

aliran	air	yang	meliputi	7	kecamatan	dan	19	desa.		

Akibat perubahan fungsi hutan menjadi wilayah 

pemukiman, di wilayah tersebut sering terjadi 

banjir, tanah longsor, dan berkurangnya debit air  

yang masuk ke dalam tanah akibat banyaknya 

pengeboran air yang dilakukan oleh masyarakat. 

Program ini dicanangkan sekaligus sebagai 

pencegahan bencana di DAS Rejoso.   

Skema yang dilakukan adalah lelang konservasi, 

di mana para petani atau kelompok tani 

mendapatkan skema pembayaran jasa lingkungan 

atas partispasinya dalam kegiatan konservasi. Kami 

melihat lelang konservasi ini akan menjadi metode 

inovatif dan terjamin tingkat kelestariannya. 

Gerakan	Rejoso	ini	dipantau	secara	konsisten	

untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Kami bekerja sama dengan penduduk setempat, 

174	petani	dan	12	kelompok	tani	di	7	desa	untuk	

membangun pertanian berkelanjutan, menanam 

pohon, dan mencegah erosi.  Salah satu faktor 

yang terpenting dalam proses ini adalah 

perubahan sikap masyarakat sebagai pemegang 

peran utama dalam pelestarian wilayah mereka. 

Untuk itu, kami mengadakan pendampingan serta 

memberikan penyuluhan, di samping membangun 

infrastruktur pengairan.   
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Saat	ini	Gerakan	Rejoso	Kita,	akhirnya	dikukuhkan	

sebagai	organisasi	resmi	yakni	Forum	Peduli	

DAS Rejoso. Pengukuhan itu dilakukan diperkuat 

dengan	keluarnya	Surat	Keputusan	Gubernur	

Jawa	Timur	No.	188/683/KPTS/013/2018	pada	

16	November	2018	tentang	pembentukan	Forum	

Peduli DAS Rejoso.

KEANEKARAGAMAN HAYATI
Taman	Kehati	tersebar	di	19	lokasi,	baik	di	areal	

terbuka di wilayah pabrik, maupun Daerah Aliran 

Sungai, dan hutan kota. Keanekaragaman hayati 

perlu dijaga mengingat ekosistem yang sehat 

memberi kontribusi pada makhluk hidup yang ada 

di dalamnya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.  

Untuk itu, Danone-AQUA mengembangkan program 

keanekagaman hayati dengan tiga tujuan, yaitu;

1. Sebagai ruang terbuka hijau

2. Untuk konservasi tumbuhan dan taman langka

3. Sebagai sarana pendidikan, penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

ekowisata

Tiga tujuan tersebut merujuk pada Pasal 3 

Permen	lH	NO.	3	tahun	2012	tentang	Taman	

Keanekaragaman Hayati. Kami mengembangkan 11 

Program Taman Keanekaragaman Hayati di dalam 

pabrik	yang	luasnya	mencapai	41.34	Ha.	Di	samping	

itu, kami juga berkolaborasi dengan pemerintah 

untuk mengembangkan Program Keanekaragaman 

hayati di daerah konservasi dengan luas mencapai 

45	Ha.	Kami	juga	mengembangkan	Program	

Penangkaran Curik Bali di Desa Plaga.

1. Taman Kehati Lido

2. - Hutan Kota Kawasan Industri

- Hutan kota kawasan industri 

3. Taman Kehati Babakanpari

4.	 Taman Kehati Mekarsari

5.	 Taman Kehati Wonosobo

6. Taman Kehati Klaten

7. Taman Kehati Solok

8. Taman Kehati Ciherang

9.	 Taman Kehati Subang

10. Areal Restorasi

11. Taman Kehati Keboncandi

12. Taman Kehati Batu Putu

13. Penangkaran Curik Bali

14.	 Taman Hutan Lestari

15.	 Taman Kehati Blok Sapen

16. Hutan Kota Bekasi

17. Taman Hutan Lestari

18. Areal Restorasi

19.	Areal Restorasi

8

Sebaran 
Laha Kehati

4 5

9

12

17

14

13

10

6 11

7

1518

162a

2b
2c1

3 19

Lahan Miliki  PT TIV lahan	Milik	PT	AGM Lahan Milik Pemerintah Lahan Milik Masyarakat
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MATERIAL YANG DIGUNAKAN 
[GRI 301-1]

Air yang merupakan materi yang terbarukan, 

menjadi salah satu bahan utama kami dalam 

proses produksi. Setiap tahunnya kami terus 

berinovasi untuk mengurangi Total Water 

Utilization/Water	Ratio yang merupakan 

perbandingan air yang digunakan untuk 

memproduksi 1 liter produk. Pada tahun 2020 

kami menargetkan Water Ratio sebesar 1,16 

guna menjaga ekosistem air.  Materi lain dalam 

proses produksi kami adalah plastik (materi tidak 

terbarukan) sebagai kemasan, namun karena 

peraturan perusahaan, kami tidak mengeluarkan 

angka tersebut. Berikut ini total material yang 

digunakan berdasarkan volume sebagai berikut:

MATERIALs UsED by WEIGHT OR vOLUME
WATER (M3)

15
.4
9

6
.2

76
,4

0

 2018    2017  2016

16.142.421,85

15

.47
3.613,50

Danone-AQUA berkomitmen untuk dapat terus 

memberikan hidrasi sehat dengan kualitas air 

mineral pegunungan terbaik melalui tiga cara:

1. Memilih	mata	air	terbaik	dengan	9	kriteria	

dan	5	tahapan	penelitian	selama	minimal	

1 tahun, yang melibatkan para ahli dari 

berbagai disiplin ilmu meliputi hidrogeologi, 

geologi,	geofisika,	geokimia,	dan	mikrobiologi.	

Penelitian ini terus dilakukan untuk 

memastikan kestabilan kualitas, kuantitas, dan 

kesinambungan sumber daya air AQUA yang 

terfiltrasi	selama	ratusan	tahun	secara	alami.

2. Menjaga keaslian air seperti di sumbernya 

dengan tidak memakai bahan kimia pemurni 

air dan menggunakan sistem integrasi yang 

tak terputus dengan sumbernya. Sistem ini 

memiliki	400	parameter	kualitas,	melalui	19	

audit kualitas berbeda dan mendapatkan 

sertifikasi	dari	7	badan	independent.

3. Merawat sumber air dan lingkungan sekitarnya 

dari hulu hingga ke hilir. Danone-AQUA 

berkontribusi melindungi ekosistem dengan 

3 tahap inisiatif dari daerah serapan hujan 

sampai ke mata air dan daerah sekelilingnya 

untuk menjaga kualitas dan kuantitas air 

dari waktu ke waktu. Bersama para mitra 

LSM,  Danone-AQUA melaksanakan lebih dari 

berbagai program pelestarian lingkungan serta 

pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk 

tanggung jawab bersama.

Dalam memanfaatkan sumber daya air proses 

produksinya, Danone-AQUA juga selalu taat pada 

peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, 

yaitu		UUNo.7/2004,	PP	No.42/2008,	Peraturan	

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No.	10/2015	tentang	Pengelolaan	Sumber	Daya	Air.	

Pemanfaatan sumber daya air disesuaikan dengan 

debit alami air tanah-dalam serta mengacu pada 

Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) yang 

diterbitkan oleh pemerintah propinsi di masing-

masing lokasi pabrik.

Dalam upaya pemanfaatan sumber daya air yang 

efisien,	kami	menggunakan	air	daur	ulang	yang	

digunakan untuk keperluan domestik, namun air 

daur ulang ini tidak digunakan sebagai bahan 

produksi AMDK. Volume dan sumber air yang

digunakan terdapat dalam tabel berikut ini, yang 

dihitung dengan menggunakan meteran
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PEMANfAATAN sUMbER AIR 

(dalam m3) [GRI 303-1] 

AIR TANAH
(m3)

AIR DAUR 
ULANG

(m3)

2018

16.142.421,85

2018

260.785,00

2017

15.496.276,40

2017

420.	345,00

Penggunaan air secara total pada tahun 2018 

ini	adalah	sebesar	16.403.206,85	m3, atau naik 

sebesar 3% dari tahun sebelumnya.  Kenaikan ini 

disebabkan oleh pembukaan sumur baru untuk 

peningkatan produksi.

Danone-AQUA memandang penting menjaga 

sumber daya alam, karena itu dalam beberapa pabrik, 

kami membangun fasilitas daur ulang air.  Air yang 

didaur ulang digunakan untuk pemakaian domestik.  

Prosesnya, air dari WWTP (Waste Water Treatment 

Plant) dialirkan menuju unit daur ulang yang 

menggunakan	filter	karbon.		Persentasi	air	daur	ulang	

dari seluruh penggunaan air adalah 2%. [GRI 301-2]

SUMBER AIR YANG DIPENGARUHI
Air yang digunakan baik untuk materi maupun 

proses produksi kami, diambil dari sumber-

sumber  air tanah yang dihitung dengan dengan 

menggunakan meteran yang disegel oleh 

pemerintah daerah.  Kami menerapkan standar 

SIPA dari pemerintah untuk memastikan bahwa 

pengambilan air dilakukan secara bertanggung 

jawab dan berkelanjutan.  

DAUR ULANG DAN PENGGUNAAN AIR 
KEMBALI [GRI 303-3]

Sebagian air yang kami gunakan dalam proses 

produksi, didaur ulang untuk digunakan kembali.  

Total volume daur ulang adalah sebagai berikut 

yang dihitung dengan menggunakan meteran.

260.785 
2018

420.345 
2017

vOLUME DAUR ULANG (m3)

1,6% 
2018

2,6%
2017

PERsENTAsE DARI TOTAL 
PENGAMbILAN AIR

PENGELOLAAN LIMbAH
Limbah menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dari industri apapun, sehingga upaya 

pengurangan limbah dan pengelolaan limbah 

yang bertanggung jawab perlu menjadi 

prioritas perusahaan.  Danone-AQUA memiliki 

prosedur pengelolaan limbah yang disusun 

dengan	mengacu	PP	101	Tahun	2014	tentang	

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun, PP 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga. Prosedur yang kami 

rancang mencakup perencanaan, pengurangan, 

dan pengelolaan limbah dari kegiatan 

operasional Danone-AQUA.

LIMBAH BERDASARKAN JENIS DAN 
METODE PEMBUANGAN  [GRI 306-2]

Danone-AQUA mengupayakan prinsip 

pengurangan dan daur ulang limbah dalam 

proses bisnis kami.  Kami juga melakukan 
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Kebaikan Bagi 
Lingkungan

komposting untuk limbah organik, dan limbah 

yang masih memiliki nilai ekonomi kami jual 

ke pihak ketiga yang kemudian berakhir di 

perusahaan daur ulang. 

Sementara limbah B3 seperti oli bekas, bahan 

kimia, baterai, dan lainnya, kami simpan pada 

Tempat Penyimpanan Sementara  (TPS) sebelum 

dikirim untuk  diproses oleh perusahaan 

pengolahan limbah bersertifikasi.   Kami 

memastikan bahwa semua pengelolaan limbah 

sisa produksi telah diproses sesuai dengan 

peraturan dan perundangan yang berlaku.   

Dengan demikian, kami menjamin keamanan 

dan kesehatan, baik lingkungan kerja kami 

maupun masyarakat sekitar, dan lingkungan 

pada umumnya.  Berikut ini data mengenai 

berat limbah yang didapatkan dengan cara 

menimbang limbah.

Berat total limbah B3 berdasarkan metode 
pembuangan

Metode 
Pembuangan

2018 
(ton)

2017  
(ton)

2016 
(ton)

Daur ulang 51 46 78

Tempat 
Pembuangan 
Akhir

76 86 127

TOTAL 127 132 205

Berat total limbah tidak berbahaya berdasarkan 
metode pembuangan

Metode 
Pembuangan

2018 
(ton)

2017  
(ton)

2016 
(ton)

Daur ulang 13.488 12.615 11.701

Pengolahan 
menjadi kompos

23 12 9

Tempat 
pembuangan 
akhir

319 521 207

TOTAL 13.830 13.148 11.917

PENGANGKUTAN LIMBAH BERBAHAYA
[GRI 306-4]

Danone-AQUA memandang penting pengelolaan 

limbah dalam kaitannya dengan kelestarian dan 

kesehatan lingkungan.  Mengingat bahaya dan risiko 

yang mungkin ditimbulkan, maka kami melakukan 

kerjasama dengan pihak Pengumpul dan Pengolah 

LB3 yang memiliki ijin resmi dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta rekam jejak 

yang baik untuk memastikan agar limbah B3 ditangani 

dengan perlakuan khusus dan kehati-hatian.  Semua 

proses pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan 

kami lakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3 

tersebut. Kami tidak mengekspor dan mengimpor 

limbah berbahaya. Berikut ini  tabel berat total limbah 

B3 berdasarkan pengangkutannya yang diukur dengan 

cara penimbangan.

PENGELOLAAN LIMbAH 

LIMbAH yANG 
DIANGkUT

(ton)

2018

127

2017

132

2016

205

LIMbAH yANG DIOLAH

LIMbAH yANG 
DIOLAH

(ton)

2018

127

2017

132

2016

205
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PELEPASAN AIR BERDASARKAN MUTU 
DAN TUJUAN [GRI 306-1]

Dalam upaya penghematan sumber daya alam, 

Danone-AQUA melakukan inisiatif menggunakan 

kembali air limbah hasil produksi yang telah diolah 

oleh perusahaan, di beberapa pabrik untuk kebutuhan 

domestik dan sebagian lagi dialirkan ke badan air.  

Kami telah memastikan bahwa setiap tetes air yang 

menjadi limbah produksi telah aman bagi lingkungan 

dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Acuan 

yang kami gunakan adalah Peraturan Pengelolaan Air 

Limbah Indonesia dan Danone Clean Water Standard. 

Proses yang kami lakukan untuk memenuhi baku 

mutu tersebut adalah dengan melakukan pengolahan 

air limbah sesuai karakteristiknya didalam IPAL 

(Instalasi Pengolahan Air Limbah)  Pembuangan air 

limbah ini juga telah berizin, dan air tidak digunakan 

oleh organisasi lain.  Volume total dan tujuan 

pelepasan air adalah sebagai berikut yang dihitung 

dengan menggunakan meteran debit.

Wilayah Operasional 2018 volume (M3) Tujuan

AGM-Bekasi 2.065	 Sungai

AGM-Mekarsari 
Sukabumi

14.747	 Sungai

Babakan Pari 10.558	 Sungai

Brastagi Medan 6.901	 Sungai

Cianjur 3.922	 Sungai

Ciherang 9.920	 Sungai

Citeureup 262 Sungai

Citeureup Hod 6.758	 Sungai

Gatsu 1.456	 Sungai

Kebon Candi 17.875	 Sungai

Klaten 12.956	 Sungai

Langkat 7.943	 Sungai

Mambal-Bali 9.011	 Sungai

Manado-Airmadidi 9.980	 Sungai

Pandaan 14.947	 Sungai

Sentul 8.955	 Sungai

Solok 4.958	 Sungai

Subang 4.333	 Sungai

Tanggamus 5.365	 Sungai

Wonosobo 7.493	 Sungai
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Kebaikan Bagi 
Lingkungan

DISTRIBUSI PRODUK BERKELANJUTAN
Perusahaan berkomitmen untuk mengelola 

distribusi produk secara bertanggung jawab. Upaya 

yang	dilakukan	adalah	dengan	melakukan	efisiensi	

sistem logistik, yaitu dengan mengurangi jarak 

tempuh pengantaran bahan baku dari pemasok 

ke pabrik.  Dengan demikian, kami mendorong 

pemasok besar untuk membuka fasilitas 

operasionalnya di dekat pabrik Danone-AQUA.

Selain itu, kami menggunakan moda transportasi  

yang lebih ramah lingkungan, yaitu kereta 

api. Kereta api tetap menjadi pilihan sebagai 

transportasi alternatif untuk mengangkut produk 

dari Pabrik Perusahaan di Mekarsari menuju 

gudang di Bogor. Saat ini, kereta api beroperasi 

sebanyak	dua	kali	dan	mengangkut	sekitar	5%	dari	

keseluruhan produk pabrik.  Pada intinya, distribusi 

produk secara berkelanjutan meliputi tiga hal di 

bawah ini:

1. Menjadikan keselamatan berkendara sebagai 

prioritas. Distribusi produk AQUA dijalankan 

dengan mengedepankan nilai-nilai keselamatan, 

diantaranya melalui dilakukannya program 

pendidikan keselamatan berkendara (safety 

driving) bagi supir pengantar (transporter) dan 

karyawan dan berkontribusi pada pemeliharaan 

jalan yang kondisinya kurang baik.

2. Mengembangkan model transportasi 

berkelanjutan. AQUA mengembangkan dan 

mengimplementasikan penggunaan model 

transportasi alternatif ramah lingkungan, seperti 

kereta api, penggunaan truk dengan empat 

sumbu dan memastikan bahwa truk yang 

digunakan umurnya tidak melebihi 12 tahun.

3. Optimalisasi Logistik. Kami juga berupaya 

untuk mengurangi jarak tempuh pengantaran 

bahan baku dari pemasok ke pabrik sehingga 

akan	mengefisienkan	penggunaan	bahan	

bakar sekaligus mengurangi jejak karbon. Oleh 

karena itu, kami mengutamakan menggunakan 

pemasok lokal dan mendorong pemasok di 

tingkat nasional untuk membuka kantor di 

tingkat lokal.
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Kebaikan 
Untuk Karyawan

Karyawan merupaKan mitra Kami dalam membawa 

KebaiKan bagi Kemajuan bangsa.  Kami ciptaKan 

budaya dan lingKungan Kerja yang menyenangKan 

untuK KebaiKan mereKa juga.



Pencapaian tujuan perusahaan tidak terlepas 

dari peran serta setiap insan Danone-AQUA 

yang bekerja keras dan berdedikasi untuk 

membangun perusahaan.  Untuk itu, kami 

membangun sebuah kerangka tata kelola 

dan SDM perusahaan yang inovatif bagi 

pertumbuhan bersama yang berjudul “One 

Person, One Voice, One Share”.  Melalui strategi 

ini, setiap karyawan diajak untuk berpartisipasi 

dalam membentuk masa depan Danone-AQUA 

dan meraih tujuan 2030.  Program ini juga akan 

dibangun sebagai sarana internal di mana para 

karyawan saling berbagi dan saling belajar 

hal-hal yang berkaitan dengan visi dan tujuan 

perusahaan.  Dengan demikian, setiap karyawan 

mendapatkan kesempatan untuk memahami 

setiap tantangan dan kesempatan yang 

berkaitan dengan tujuan perusahaan.

Danone-AQUA menyediakan atmosfir kerja 

yang aman, konstruktif, dan komunikatif yang 

dibangun melalui dialog sosial.  Selain itu, 

kami juga peduli pada pengembangan potensi 

setiap karyawan melalui talent management.  

Kami mengembangkan pendekatan 

menyeluruh dalam perekrutan, pengembangan 

profesionalisme pekerja dan mobilitas karyawan 

demi kemajuan bersama. 

INsAN DANONE-AQUA
[GRI 102-8]

Tim kami terdiri dari berbagai talenta yang 

menggambarkan keragaman para konsumen 

dan pasar yang kami layani.  Kesuksesan bisnis 

ini sedikit banyak tergantung pada upaya kami 

menarik, membangun dan mempertahankan 

talenta-talenta terbaik untuk bekerja di Danone-

AQUA.		Pada	tahun	pelaporan,	ada		12.124	

karyawan yang bekerja di Danone-AQUA, yang 

sebagian	besar	adalah	pekerja	tetap	(99%)	dan	

semuanya penuh waktu.  Dari seluruh pekerja, 87% 

adalah pria dan sisanya wanita.   Berikut ini data 

mengenai insan Danone-AQUA yang dikompilasi 

berdasarkan data dari departemen SDM kami.
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Kebaikan 
Untuk 
Karyawan

12.124 
2018

12.223 
2017

12.501 
2016

JUMLAH TOTAL PEkERJA

PEkERJA bERDAsARkAN kONTRAk kEPEGAWAIAN, bERDAsARkAN JENIs kELAMIN

PEkERJA 
TETAP

PEkERJA 
kONTRAk/
TEMPORER

2018 20182017 20172016 2016

10.499

82

10.585

100

10.782 144

321.506 1441.541
34

Pria Pria

Wanita Wanita

1.510



Pekerja berdasarkan Kontrak Kepegawaian, Berdasarkan Wilayah

keterangan 2018 2017 2016

Tetap Temporer Tetap Temporer Tetap Temporer

Airmadidi 449 - 461 - 466 -

Babakan Pari 285 - 292 - 302 -

Bandung 174 - 168 - 170 -

Bekasi 191 1 210 - 218 -

Berastagi 497 - 513 - 530 -

Cianjur 376 - 376 - 369 15

Cibinong 213 2 214 - 218 -

Ciherang 260 - 260 - 204 47

Ciputat 304 4 319 - 339 -

Citeureup 704 - 883 16 894 -

Denpasar 201 - 195 1 205 1

Gatot	Subroto 87 - 85 - 73 -

Ibic Brunei 10 - 12 - 13 -

Kantor Pusat 583 34 514 33 529 36

Kantor Pusat KIP 308 16 314 11 292 18

Karawang 134 - 137 - 138 -

Kawasan 422 1 462 - 483 -

Kebon Candi 490 - 491 - 497 -

Klaten 899 - 903 - 908 -

Lampung (Depo) 93 1 94 - 255 -

Langkat 168 6 113 51 80 32

Legos 64 - 73 - 73 -

Mambal 591 - 616 - 643 -

Manado 48 - 46 2 47 -

Medan 98 - 92 - 94 1

Mekarsari 1.082 - 1.102 - 1.128 -

Palapa 327 6 348 - 371 -

Pandaan 1.063 - 1.090 - 1.112 -

Pulo Kambing 85 1 87 - 92 -

Rawa Domba 66 - 72 - 84 -

Regional 3 10 - 0 - 0 -

Regional	3	East 91 1 102 2 98 4

64

P
T

 Tirta Investam
a (D

ano
ne-A

Q
U

A
)

Lap
o

ran K
eb

erlanjutan 



PEREkRUTAN kARyAWAN 
bARU DAN PERGANTIAN 
kARyAWAN 
[GRI 401-1]

Danone-AQUA memerhatikan kualitas setiap 

karyawan, dimulai dari mengundang setiap talenta 

terbaik untuk bergabung melalui sistem perekrutan 

yang terbuka.  Kami membuka kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi setiap individu dari berbagai 

latar belakang untuk bergabung bersama tim 

kami.  Tidak hanya peluang untuk berkarir di salah 

satu kantor Danone-AQUA, tetapi setiap karyawan 

yang potensial bisa mendapatkan kesempatan 

untuk berkarir di tingkat nasional, regional, bahkan 

internasional. 

Pada tahun pelaporan 2017 dan 2018, kami merekrut 

605	karyawan	baru,	yang	terdiri	dari	460	pria	

dan	total	145	wanita.			Perekrutan	dilakukan	untuk	

memenuhi posisi baru yang dibutuhkan, selain 

untuk menggantikan karyawan yang meninggalkan 

perusahaan karena pensiun dan mengundurkan diri, 

dua alasan utama untuk perputaran karyawan.
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Untuk 
Karyawan

keterangan 2018 2017 2016

Tetap Temporer Tetap Temporer Tetap Temporer

Rungkut 132 - 139 - 142 -

Semarang 116 - 115 5 123 -

Sentul 161 - - - - -

Solo 81 1 82 - 84 -

Solok 139 - 137 1 138 -

Subang 456 - 467 - 470 -

Tanggamus 141 34 106 10 37 22

Wonosobo 302 7 305 - 304 2

Yogyakarta 108 - 95 - 99 -

Padang - - 1 - 1 -

TOTAL 12.009 115 12.091 132 12.323 178

PEkERJA bERDAsARkAN kONTRAk kETENAGAkERJAAN, bERDAsARkAN JENIs kELAMIN

PEkERJA 
PENUH 

WAkTU

PEkERJA 
PARUH 

WAkTU

2018 2017 2016

10.581 10.685 10.926

1.543 1.538 1.575

Pria

Wanita

Pada tahun 
2016, 2017 
dan 2018 tidak 
ada perkerja 
paruh waktu di 
Danone-AQUA.



Perekrutan Karyawan Berdasarkan Wilayah

2018 % 2017 % 2016 %

Airmadidi 1 0,3% - 0,0% 2 0,5%

Bandung 4 1,3% - 0,0% 2 0,5%

Bekasi 1 0,3% - 0,0% - 0,0%

Berastagi 1 0,3% - 0,0% 1 0,2%

Cianjur - 0,0% 1 0,3% 60 13,8%

Cibinong 4 1,3% 1 0,3% 1 0,2%

Ciherang - 0,0% 17 5,7% 53 12,2%

Ciputat 4 1,3% - 0,0% - 0,0%

Citeureup - 0,0% 34 11,4% 3 0,7%

Denpasar 7 2,3% 1 0,3% 7 1,6%

Kantor Pusat 149 48,7% 62 20,7% 108 24,8%

Kantor Pusat KIP 18 5,9% 18 6,0% 22 5,0%
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PEREkRUTAN kARyAWAN bERDAsARkAN JENIs kELAMIN 

PRIA WANITA

2018

210

2017

250

2016

348

2018

96

2017

49

2016

88

PEREkRUTAN kARyAWAN bERDAsARkAN kELOMPOk UsIA 

UsIA DI 
bAWAH 30 

TAHUN

UsIA 30-50 
TAHUN

UsIA 30-50 
TAHUN

2018 2018 20182017 2017 20172016 2016 2016

240 65 1255 43 1341 93 2



2018 % 2017 % 2016 %

Klaten - 0,0% - 0,0% 1 0,2%

Lampung 3 1,0% - 0,0% 5 1,1%

Langkat 16 5,2% 74 24,7% 71 16,3%

Manado 1 0,3% 2 0,7% - 0,0%

Medan 1 0,3% 4 1,3% 5 1,1%

Mekarsari - 0,0% 1 0,3% 20 4,6%

Palapa 7 2,3% - 0,0% - 0,0%

Pandaan 1 0,3% - 0,0% - 0,0%

Pulo Kambing 1 0,3% - 0,0% - 0,0%

Regional Office- Surabaya 8 2,6% 8 2,7% 7 1,6%

Rungkut - 0,0% - 0,0% 1 0,2%

Semarang 3 1,0% 5 1,7% 3 0,7%

Solo 1 0,3% 2 0,7% - 0,0%

Solok 1 0,3% 1 0,3% 2 0,5%

Tanggamus 62 20,3% 66 22,1% 59 13,5%

Wonosobo 8 2,6% - 0,0% 3 0,7%

Yogyakarta 4 1,3% 2 0,7% - 0,0%

TOTAL 306 299 436 -
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Kebaikan 
Untuk 
Karyawan

PERGANTIAN kARyAWAN 
bERDAsARkAN JENIs kELAMIN 

PERGANTIAN kARyAWAN 
bERDAsARkAN kELOMPOk UsIA 

PRIA

WANITA

368 
2018

[77,1%]

109 
2018

[22,9%]

501 
2017

[85,6%]

84 
2017
[14,4%]

Usia 
30-50	
tahun

121 
2018

[25,4%]

140 
2018

[29,4%]

216 
2018

[45,3%]

187 
2017

[32,0%]

97 
2017

[16,6%]

301 
2017
[51,5%]

222 
2016

[33,8%]

206 
2016
[46,1%]

77 
2016

[20,0%]

424 
2016

[82,5%]

81 
2016
[17,5%]

477
Jumlah Pekerja 

tahun 2018 

585
Jumlah Pekerja 

tahun 2017 

505
Jumlah Pekerja 

tahun 2016 

Usia di 
bawah 30 

tahun

Usia di 
atas	50	

tahun



Pergantian Karyawan Berdasarkan Wilayah

2018 % 2017 % 2016 %

Airmadidi 12 2,52% 7 1,20% 13 2,57%

Babakan Pari 8 1,68% 8 1,37% 2 0,40%

Bandung 5 1,05% 4 0,68% 6 1,19%

Bekasi 16 3,35% 11 1,88% 2 0,40%

Berastagi 45 9,43% 17 2,91% 11 2,18%

Cianjur 1 0,21% 15 2,56% 76 15,05%

Cibinong 5 1,05% 4 0,68% 6 1,19%

Ciherang 5 1,05% 3 0,51% 3 0,59%

Ciputat 14 2,94% 13 2,22% 17 3,37%

Citeureup 39 8,18% 56 9,57% 45 8,91%

Denpasar 13 2,73% 11 1,88% 10 1,98%

Gatot	Subroto  0 0,00% 0  0,00% 1 0,20%

Ibic Brunei 3 0,63% 1 0,17% 0  0,00%

Kantor Pusat 91 19,08% 81 13,85% 69 13,66%

Kantor Pusat KIP 30 6,29% 30 5,13% 29 5,74%

Karawang 2 0,42% 1 0,17% 4 0,79%

Kawasan 18 3,77% 18 3,08% 26 5,15%

Kebon Candi 2 0,42% 2 0,34% 1 0,20%

Klaten 3 0,63% 5 0,85% 4 0,79%

Lampung  0 0,00% 148 25,30% 9 1,78%

Lampung (Depo) 1 0,21% 1 0,17% 2 0,40%

Langkat 13 2,73% 18 3,08% 8 1,58%

Mambal 21 4,40% 14 2,39% 9 1,78%

Manado 1 0,21% 2 0,34% 2 0,40%

Medan 2 0,42% 7 1,20% 7 1,39%

Mekarsari 25 5,24% 25 4,27% 30 5,94%

Palapa 19 3,98% 13 2,22% 22 4,36%

Pandaan 28 5,87% 22 3,76% 19 3,76%

Pulo Kambing 4 0,84% 2 0,34% 4 0,79%

Rawa Domba 1 0,21% 2 0,34% 2 0,40%

Regional Office- Surabaya 7 1,47% 5 0,85% 6 1,19%

Rungkut 7 1,47% 2 0,34% 3 0,59%
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2018 % 2017 % 2016 %

Semarang 4 0,84% 9 1,54% 4 0,79%

Solo 2 0,42% 4 0,68% 3 0,59%

Solok 2 0,42% 1 0,17% 1 0,20%

Subang 9 1,89% 2 0,34% 1 0,20%

Tanggamus 12 2,52% 15 2,56% 15 2,97%

Wonosobo 6 1,26% 1 0,17% 28 5,54%

Yogyakarta 1 0,21% 5 0,85% 5 0,99%

TOTAL 477 585 505

Alasan Pergantian Karyawan 

Alasan 2018 2017 2016

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita

Akumulasi Tindakan Disiplin 8 8 1 8 -
Habis Masa Kontrak 27 4 62 11 127 11

Kecelakaan diluar tempat kerja 2 1 3 -
Kelebihan	Tenaga	Kerja/	
Restrukturisasi

- - - - 1 -

Kesalahan Berat - - 3 - 12 -
Kesepakatan Bersama 2 1 6 - 3 1

Meninggal Dunia 24 3 15 1 13 2

Mangkir 1 7 5

Mengundurkan Diri 90 50 121 29 89 40

Pensiun Dipercepat 131 32 223 27 96 18

Pensiun	Normal 72 18 44 14 34 6

Putusan Pengadilan 1 - - - 2 -
Sakit berkepanjangan 4 - 4 3 -
Tidak Lulus Masa Percobaan 6 1 7 1 28 3

TOTAL 368 109 501 84 424 81
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Danone-AQUA menawarkan upah yang kompetitif 

bagi setiap karyawan baru, tanpa memandang 

perbedaan jenis kelamin.  Standar upah bagi 

karyawan entry-level perempuan sama dengan 

karyawan entry-level laki-laki di setiap lokasi 

operasional	kami,	di	kota/kabupaten	di	mana	

kantor dan pabrik Danone-AQUA berada.  

Perbandingan upah tersebut adalah 1:1, untuk 

karyawan perempuan dan laki-laki.  [GRI 202-1]

TUNJANGAN yANG 
DIbERIkAN kEPADA 
kARyAWAN 
[GRI 401-2]

Danone-AQUA menawarkan paket remunerasi yang 

menarik untuk memotivasi dan mempertahankan 

talenta-talenta terbaik.  Kami menghargai 

ketrampilan dan dedikasi yang diberikan oleh setiap 

karyawan bagi kemajuan perusahaan.  
 

bentuk Tunjangan Pekerja 
Tetap

Pekerja 
kontrak 

Tunjangan Hari Raya √ √

Tunjangan Kesejahteraan √

Tunjangan Cuti √ √

Tunjangan Pajak Penghasilan √ √

Tunjangan Mutasi √

Tunjangan Transportasi √ √

Asuransi Jiwa √ √

Perawatan Kesehatan √ √

Cuti Melahirkan √ √

Kepemilikan Saham √ √

Beasiswa √

Tunjangan Makan √ √

Tunjangan Dana Pensiun √

Tunjangan Akhir Tahun √

COP/MOP √

Tunjangan Kematian √

Tunjangan	Nikah √

Tunjangan Komunikasi √

Kami juga memberikan penghargaan-penghargaan 

khusus untuk memotivasi karyawan memberikan 

yang terbaik bagi perusahaan dan demi kemajuan 

karir mereka di Danone-AQUA.  Beberapa program 

penghargaan berupa pin emas yang diberikan 

berdasarkan	masa	kerja,	mulai	dari	20,	25,	dan	30	

tahun. 

PERJANJIAN PERUNDINGAN KOLEKTIF
[GRI 102-41]

Danone-AQUA menghargai hak setiap karyawan 

untuk berserikat dan mengupayakan kesejahteraan 

mereka melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).   

PKB ini mencakup dan melindungi seluruh 

karyawan Danone-AQUA.  Dalam PKB ini diatur 

beberapa aspek hubungan industrial antara 

karyawan dan perusahaan, seperti:

1. Pola hubungan kerja

2. Tata tertib perusahaan

3. Pengaturan penyampaian pendapat

4.	 Pengaturan	terminasi	

5.	 Beasiswa,	pendidikan	dan	latihan

6. Dan lainnya

PROGRAM PENSIUN 
[GRI 201-3]

Penghargaan yang tinggi kami berikan pada 

karyawan yang telah mendedikasikan dirinya bagi 

perusahaan hingga masa pensiun, yaitu dalam 

usia 60 tahun.  Sebagai perwujudan tanggung 

jawab dan penghargaan kami bagi mereka, 

Danone-AQUA memberi dukungan berupa 

dana pensiun untuk kesejahteraan karyawan 

dalam masa purna bakti.  Program dana pensiun 

ini terdiri dari DPLK (Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan)  dan program pensiun wajib dari 

pemerintah berupa JHT (Jaminan Hari Tua) dan 

JP (Jaminan Pensiun).  Program DPLK adalah 

iuran pasti, dengan karyawan menyumbangkan 

3% dari gaji untuk program ini, sedangkan 

perusahaan	menyumbangkan	4%.			Dalam	

program JHT, karyawan memberi iuran 2% dan 

perusahaan 3.7%.  Sementara JP untuk karyawan 

1% dan Perusahaan 2%.
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Selain program dana pensiun, kami juga 

memberikan pembekalan berupa seminar 

MPP (Masa Persiapan Pensiun), yaitu sebuah 

program untuk mengembangkan ketrampilan 

finansial dan entrepreneur agar para pensiunan 

dapat memiliki kehidupan yang produktif 

setelah masa purna bakti. [GRI 404-2]

ONE PERSON, ONE VOICE, ONE SHARE
Sebagai	bagian	dari	9	goals	Danone	di	2030	

untuk mendukung Sustainable Development 

Goals,	kami	mengembangkan	model	tata	kelola	

dan cara melibatkan karyawan yang inovatif 

untuk memberdayakan karyawan agar dapat 

berperan serta sekaligus memiliki rasa kepemilikan 

terhadap agenda perusahaan.  Untuk itu, Danone 

secara global meluncurkan mekanisme yang 

disebut “One Person, One Voice, One Share” yang 

memungkinkan setiap karyawan membentuk masa 

depan Danone dan sekaligus menjadi pemilik 

perusahaan lewat saham yang diberikan kepada 

setiap karyawan. Selain itu, setiap tahunnya 

Danone juga mengadakan survey internal kepada 

seluruh karyawan untuk menentukan nilai-nilai dan 

strategi perusahaan kedepannya.

MENCIPTAkAN ATMOsfIR 
TEMPAT kERJA RAMAH 
TERHADAP PEREMPUAN
Keterlibatan aktif perempuan pada posisi strategis 

di lingkungan kerja terus didorong sebagai isu 

prioritas baik secara global maupun nasional. 

Kesempatan bagi perempuan berkembang dan 

berkarya dengan kemampuan terbaik mereka 

harus terus di dukung. Untuk itu, Danone-AQUA 

sebagai bagian dari Danone di Indonesia, juga 

turut memberikan dukungan kepada kaum 

perempuan, antara lain melalui program mentoring 

karier, kebijakan cuti melahirkan yang lebih 

panjang hingga fasilitas ramah bagi ibu dan anak. 

Berbagai inisiatif ini telah mendorong lebih banyak 

karyawan perempuan mendapatkan kesempatan 

bertumbuh secara profesional hingga mencapai 

posisi direksi dan eksekutif di Danone, baik di 

Indonesia maupun berbagai negara. Sebagai wujud 

komitmen terhadap kesetaraan gender, Danone 

secara global ingin memastikan keterwakilan 

perempuan di level eksekutif sebesar 30 persen 

dan	42	persen	di	level	direksi	dapat	tercapai	pada	

2020. Untuk itu, berbagai inisiatif lain juga telah 
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dilakukan Danone di Indonesia dalam menciptakan 

lingkungan yang mendukung perempuan untuk 

bekerja, antara lain melalui kesetaraan program 

kesempatan karier dan mentoring bagi karyawan 

laki-laki dan perempuan, kebijakan cuti melahirkan, 

serta fasilitas ramah keluarga.  

Selama tiga tahun Danone bekerja sama dengan 

UN	Women	menerapkan	kampanye	HeforSHe, 

sebuah gerakan solidaritas global dimana laki-

laki berkomitmen untuk membantu penerapan 

kesetaraan gender. Di dalam perusahaan, Danone 

juga memberikan program mentoring karir kepada 

pekerja	perempuan	dalam	program	EVE.

Selain itu, Danone juga menerapkan Parental 

Policy untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang 

bekerja, termasuk 2000 karyawan perempuan 

yang bekerja di Danone Indonesia. Sebagai bagian 

dari kebijakan tersebut Danone menjadi salah satu 

perusahaan pertama yang memberikan kebijakan 

cuti melahirkan selama 6 bulan bagi karyawan 

perempuan dan 10 hari untuk karyawan laki-laki. 

Selain itu, dalam mendukung tumbuh kembang 

anak, kami menyediakan fasilitas ruang ibu 

menyusui dan memberikan pilihan jam kerja yang 

flexible.

kEsEHATAN DAN 
kEsELAMATAN kERJA
Tempat kerja yang aman dan nyaman tentunya 

akan meningkatkan kinerja para karyawan.  

Untuk itu Danone-AQUA memerhatikan aspek 

K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dengan 

menetapkan kebijakan K3 yang ditandatangani 

oleh General	Manager Danone-AQUA, di samping 

Golden	Safety	Rules yang ditandatangani oleh 

General	Manager Danone-AQUA bersama serikat 

pekerja.

Berbagai upaya kami lakukan untuk menjaga 

kesehatan dan keselamatan kerja, di antaranya 

mengadakan pengukuran dan audit mengenai 

kecelakaan kerja. Kami juga memastikan bahwa 

setiap pekerja mendapatkan perhatian penuh 

mengenai keadaan kesehatan mereka melalui:

1. Penyediaan layanan kesehatan berupa poliklinik 

di setiap pabrik

2. Menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin

3. Menyertakan setiap karyawan dalam BPJS 

Ketenagakerjaan

PERWAKILAN PEKERJA DALAM KOMITE 
K3 [GRI 403-1]

Kesehatan dan keselamatan karyawan adalah hak 

dari setiap karyawan, untuk itu kami menyertakan 

perwakilan pekerja dalam komite resmi yang 

dibentuk untuk menangani aspek K3, yang berada 

dalam berbagai tingkatan, baik di pabrik, di 

tingkatan departemen, maupun di kantor pusat: 

HQ Steering Safety Committee, Area Safety 

Committee, Department Safety Committee, dan 

Central Safety Committee.  Komite ini mewakili 

98%	pekerja	Danone-AQUA,	dan	tugas	komite	

ini adalah untuk mengawasi dan mengkoordinir 

kegiatan K3 untuk menciptakan kondisi kerja yang 

nyaman, sehat dan aman dari kecelakaan.

PELAPORAN KECELAKAAN KERJA
[GRI 403-2]

Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang 

maksimal menjadi prioritas kami.  Danone-AQUA 

menciptakan strategi dan sistem serta mekanisme 

yang terarah untuk mengantisipasi dan menganani 

keadaan yang berpotensi memengaruhi kesehatan 

dan keselamatan kerja karyawan. Mekanisme ini 

dibangun dengan tujuan untuk dapat menangani 

permasalahan dan memberikan respon yang cepat 

serta efektif.  
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Pada	tahun	pelaporan	2017	-	2018,	terjadi	175	kali	

kecelakaan kerja, yang sebagian besar adalah 

kecelakaan kerja ringan, 20 kecelakaan kerja 

sedang,		dan		4	kecelakaan	kerja	kategori	berat.			

Berbagai strategi dan program kami terapkan 

untuk menurunkan insiden di tempat kerja, seperti:

1. Pencegahan Kecelakaan Kerja, melalui 

penerapan	program	WISE.	

2. Pelatihan Karyawan dalam aspek K3, seperti 

pelatihan tanggap darurat, analisa resiko, 

investigasi insiden, technical mesin dan alat kerja, 

tehnik berkendara aman (mobil dan motor). 

Di bawah ini beberapa tabel yang berhubungan 

dengan kesehatan dan keselamatan kerja di 

Danone-AQUA	sepanjang	tahun	2018.		Sistem/

peraturan yang berlaku dalam mencatat 

dan melaporkan statistik kecelakaan adalah 

berdasarkan sistem OHSA.
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HARI 
kERJA 
AMAN

11.978
2018

11.282
2017

11.790
2016



Jenis Kecelakaan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin 

2018

Hampir Celaka Ringan sedang berat fatal

Pria - - 10 1 1

Wanita - - - - -

TOTAL - - 10 1 1

2017

Hampir Celaka Ringan sedang berat fatal

Pria - - 9 3 -

Wanita - - 1 - -

TOTAL - - 10 3 -

Jenis Kecelakaan Kerja Berdasarkan Wilayah

2018

keterangan Hampir Celaka Ringan sedang berat fatal

Regional 1 Plant 321 12 1 - -

Regional 2 Plant 4.492 27 4 - -

Regional 3 Plant 2.107 22 5 - -

All Distribution Center (DC) 3 14 - 1 1

Kantor Pusat 14 - - - -

TOTAL 6.923 75 10 1 1

2017

keterangan Hampir Celaka Ringan sedang berat fatal

Regional 1 Plant 298 16 1 - -

Regional 2 Plant 1.713 29 6 2 -

Regional 3 Plant 1.441 25 3 1 -

All Distribution Center (DC) 477 6 - - -

Kantor Pusat - - - - -

TOTAL 3.929 76 10 3 -

•	 Hampir celaka, adalah kejadian yang nyaris terjadi kecelakaan

•	 Ringan,	kecelakaan	yang	tidak	menimbulkan	kehilangan	hari	kerja	(pertolongan	pertama/first	aid).

•	 Sedang, kecelakaan yang tidak menimbulkan kehilangan hari kerja (tidak mampu bekerja sementara) dan diduga tidak akan 

menimbulkan cacat jasmani dan atau rohani yang akan mengganggu tugas pekerjaannya.

•	 Berat, kecelakaan yang menimbulkan kehilangan hari kerja dan diduga akan menimbulkan cacat jasmani atau rohani yang akan 

mengganggu tugas dan pekerjaannya.

•	 Meninggal/fatal,	kecelakaan	yang	menimbulkan	kematian	segera	atau	dalam	jangka	waktu	24	jam	setelah	terjadinya	kecelakaan.
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Tingkat  Kecelakaan Kerja (TKK) Berdasarkan Jenis Kelamin 

keterangan 2018 2017 2016

Pria 0,41 0,04	 0,84

Wanita - 			0,43	 0,03 

TOTAL 0,41 0.47 0,87 

Note	:	data	adalah	untuk	FR1+FR2

Tingkat Kecelakaan Kerja (TKK) Berdasarkan Wilayah

keterangan 2018 2017 2016

Regional 1 Plant 0,46 0,47	 0,91	

Regional 2 Plant 0,42 0,90 2,43	

Regional 3 Plant 0,50 0,43	 2,20 

All Distribution Center 0,35 0 1,46	

Kantor Pusat - - -

Note	:	data	adalah	untuk	FR1+FR2

Tingkat Hari Kerja yang Hilang (THKH) Berdasarkan Jenis Kelamin 

keterangan 2018 2017 2016

Pria 0,7 0,11 0,03 

Wanita 0,00    0,00 0,00

TOTAL 0,7 0,11 0,03

Tingkat Hari Kerja yang Hilang (THKH) Berdasarkan Wilayah

keterangan 2018 2017 2016

Regional 1 Plant - - -

Regional 2 Plant - 0,23 0,12 

Regional 3 Plant - 0,11 -

All Distribution Center 0,35 - -

Kantor Pusat - - -

TOTAL 0,07 0,11 0,03

Danone-AQUA tidak melakukan pencatatan penyakit akibat kerja dan tingkat ketidakhadiran, karena 

perhitungan tersebut dianggap tidak material bagi Danone-AQUA.
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Tingkat Kematian Terkait Pekerjaan Berdasarkan Jenis Kelamin 

keterangan 2018 2017 2016

Pria 1 - -

Wanita - - -

TOTAL 1 orang - -

Tingkat Kematian Terkait Pekerjaan Berdasarkan Wilayah

keterangan 2018 2017 2016

Regional 1 Plant - - -

Regional 2 Plant - - -

Regional 3 Plant - - -

All Distribution Center 1 - -

Kantor Pusat - - -

TOTAL 1 orang - -

Sangat disayangkan bahwa terdapat satu 

karyawan meninggal terkait pekerjaan yang 

lokasi kejadiannya adalah di lokasi umum dengan 

kondisi yang tidak bisa dikendalikan penuh oleh 

management.  Kami juga telah membayarkan 

kewajiban-kewajiban pada keluarga almarhum 

sesuai peraturan yang berlaku.  

PARA PEKERJA DENGAN RISIKO 
KECELAKAAN ATAU PENYAKIT
[GRI 403-3]

Beberapa posisi pekerjaan berada pada area 

dengan risiko tinggi terhadap gangguan 

kesehatan, contohnya  penyakit akibat paparan 

bahan kimia.  Kami memberi perhatian khusus 

bagi para karyawan ini, sehingga secara 

khusus kami memberikan fasilitas pemeriksaan 

kesehatan berkala bagi mereka, menyediakan 

sarana kesehatan di setiap pabrik, dan 

menyediakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.  

Kami juga mewujudkan berbagai program 

yang bersifat pencegahan, contohnya dengan 

mengimplementasikan standar K3 nasional 

maupun internasional, Danone Safety Standard 

dan	WISE2	Danone	Safety	System.  

TOPIK K3 DALAM PERJANJIAN RESMI 
[GRI 403-4]

Karena kesehatan dan keselamatan kerja menjadi 

prioritas kami, untuk memastikan hal ini, Danone-

AQUA menuangkan aspek-aspek K3 dalam 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengikat 

pihak perusahaan maupun karyawan.  PKB ini 

membahas dengan jelas hak dan kewajiban 

perusahaan dan karyawan dalam kaitannya dengan 

kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek K3 dalam 

PKB ini mencakup 3% dari keseluruhan pasal-

pasal dari PKB yang telah disahkan oleh Presiden 

Direktur bersama dengan Ketua Umum Serikat 

Pekerja Danone-AQUA, dan berlaku bagi seluruh 

karyawan Danone-AQUA.  Topik-topik yang 

diliput di antaranya mengenai penggantian biaya 

pengobatan, penyediaan perlengkapan kerja, dan 

beberapa topik lainnya.
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MENGEMbANGkAN 
POTENsI kARyAWAN

RATA-RATA JAM PELATIHAN 
[GRI 404-1]

Danone-AQUA memandang setiap karyawan 

sebagai aset utama dan mitra strategis dalam 

mengembangkan perusahaan.  Untuk itu, kami 

menetapkan upaya-upaya untuk meningkatkan 

kompetensi insan Danone-AQUA melalui berbagai 

pelatihan.  

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Kategori 
Karyawan dan jenis kelamin.

2018

keterangan Pria Wanita Total

Executive	Committee - 206 
jam

206 
jam

Director 31 jam 23 jam 54	jam

Manager 61 jam 43	jam 104	jam

Supervisor 66 jam 51	jam 117 jam

Staff 31 jam 36 jam 67 jam

2017

keterangan Pria Wanita Total

Executive	Committee 8 jam - 8 jam

Director 26 jam 17 jam 43	jam

Manager 57	jam 44	jam 101 jam

Supervisor 66 jam 50	jam 116 jam

Staff 31 jam 38 jam 69	jam

Jam pelatihan ini adalah jam pelatihan 

kepemimpinan untuk para karyawan, dan tidak 

termasuk	pelatihan-pelatihan	teknis	dan	sertifikasi	

untuk karyawan di pabrik.

PROGRAM PENINGKATKAN 
KETERAMPILAN 
[GRI 404-2]

Danone-AQUA peduli terhadap pengembangan 

karyawan dengan memungkinkan mereka untuk 

memiliki berbagai kompetensi dan keterampilan 

yang diperlukan agar unggul dalam pekerjaan 

mereka.  Budaya kerja kami dibangun berdasarkan 

inisiatif dan pemberdayaan, dengan fokus untuk 

mendorong setiap karyawan membentuk jalur karir 

mereka.  Untuk itu, kami banyak berinvestasi pada 

penyediaan pelatihan lokal dan luar negeri yang 

komprehensif bagi karyawan. 

Kami membangun beberapa tim pengajar 

yang fokus pada berbagai topik pelatihan.  Di 

samping itu, Danone-AQUA memiliki Academy 

Danone Indonesia (ADI), sebuah institusi yang 

difokuskan untuk mengimplementasikan program 

pengembangan kepemimpinan karyawan, 

sehingga setiap karyawan dapat berkembang baik 

dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka.  

Kami melakukan pelatihan in-house maupun 

eksternal, serta e-learning  sesuai kebutuhan dan 

misi perusahaan.  

Untuk memastikan keefektifan kerja dan 

pengembangan karir yang dinamis, Danone-AQUA 

mengadakan penilaian kerja bagi semua karyawan 

laki-laki dan perempuan, dan dalam semua 

tingkatan kategori. Penilaian kerja ini dilakukan 2  

kali setiap tahun yaitu pada pertengahan dan akhir 

tahun.  Kami juga memberikan beasiswa hingga 

tingkat S2 bagi karyawan yang berprestasi.  

[GRI 404-3]

KEANEKARAGAMAN BADAN TATA 
KELOLA DAN KARYAWAN
Keberagaman merupakan kekayaan yang kami 

pelihara dalam Danone-AQUA.  Para karyawan 

berasal dari latar belakang, usia, dan jenis kelamin 

yang	beragam.	Namun,	keragaman	bukanlah	

semata-mata tentang jenis kelamin, usia, etnis, 

tetapi juga tentang keunikan masing-masing 

pribadi yang nilai tambah untuk Danone-AQUA.  

Perusahaan kami percaya bahwa kekuatan 

kelompok dan kemampuannya untuk menghasilkan 

ide-ide baru berasal dari kapasitasnya untuk 
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menerima	keragaman	profil	dan	karakteristik	pekerja.		Untuk	itu,	kami	menerapkan	asas	kesetaraan,	baik	

dalam rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan berbagai aspek ketenagakerjaan lainnya.  Sepanjang 

tahun pelaporan tidak terjadi insiden diskriminasi yang dilaporkan pada perusahaan. [GRI 406-1]

Keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan Menurut Jenis Kelamin dan Usia
[GRI 405-1]

2018 Di bawah  30 tahun 30–50 tahun Di atas 50 tahun Total

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita

Executive	
Committee

- - 4	orang
80 %

1 orang
20 %

- - 5	orang
100%

Director - - 5	orang
72 %

2 orang
28 %

4	orang
57	%

3 orang
43	%

14	orang
100%

Manager 24	orang
48	%

41	orang
52	%

361 orang
70 %

146	orang
30 %

104	orang
75	%

27 orang
25	%

703 orang
100%

Supervisor 122 orang
51	%

116 orang
49	%

831 orang
80 %

213 orang
20 %

281 orang
84	%

53	orang
16 %

1.616 orang 
100%

Staff 1.479	
orang
88 %

73 orang
12%

6.323 
orang
90	%

685	orang
10 %

1.041	
orang
84	%

183 orang
16 %

9.784	orang
100%

2017 Di bawah  30 tahun 30–50 tahun Di atas 50 tahun  Total

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita

Executive	
Committee

- - 4	orang
80 %

1 orang
20 %

- - 5	orang
100%

Director - - 4	orang
80 %

1 orang
20 %

6 orang
67 %

3 orang
33 %

14	orang	
100%

Manager 9	orang
14	%

24	orang
86 %

332 orang
71 %

130 orang
29	%

113 orang
77 %

31 orang
23 %

639	orang
100%

Supervisor 89	orang
49	%

92	orang
51	%

821 orang
79	%

216 orang
21 %

294	orang
84	%

54	orang
16 %

1.566	orang
100%

Staff 1.424	orang
88 %

74	orang
12 %

6.452	
orang
89	%

715	orang
11 %

1.137 orang
84	%

197	orang
16 %

9.999	orang
100%
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2016 Di bawah  30 tahun 30–50 tahun Di atas 50 tahun  Total

Pria Wanita Pria Pria Wanita Pria

Executive	
Committee

- - 4	orang
80 %

1 orang
20 %

- - 5	orang
100%

Director - - 3 orang
75	%

1 orang
25	%

7 orang
77 %

2 orang
23 %

13 orang
100%

Manager 8 orang
36 %

14	orang
64	%

333 
orang
71 %

124	orang
29	%

119	orang
77 %

33 orang
23 %

631 
orang
100%

Supervisor 85	orang
46	%

98	orang
54	%

831 orang
79	%

224	orang
21 %

300 orang
84	%

57	orang
16 %

1.595	
orang
100%

Staff 1.341	
orang
88 %

70 orang
12 %

6.684	
orang
89	%

735	orang
11 %

1.211 orang
84	%

216 orang
16 %

10.257	
orang
100%

Asas kesetaraan juga kami terapkan dalam 

pemberian remunerasi.  Baik di kantor pusat 

maupun pada setiap lokasi operasional kami di 

mana pabrik kami berada, rasio gaji pokok dan 

remunerasi perempuan dibandingkan dengan 

laki-laki untuk setiap kategori karyawan adalah 1:1.  

Setiap karyawan perempuan mendapatkan gaji 

dan remunerasi yang sama dengan karyawan laki-

laki pada tingkatan yang sama.  [GRI 405-2]

Kesetaraan kesempatan kerja juga kami terapkan 

dengan menempatkan manajemen senior yang 

berasal dari masyarakat lokal, yaitu Indonesia.  

Manajemen	senior	adalah	posisi		di	atas	Grade	7.	

Dalam tahun pelaporan ada sekitar 26 orang atau 

79	%	manajemen	senior	berasal	dari	wilayal	lokal.	
 [GRI 202-2]
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Berbagi Kebaikan 
Dengan Masyarakat

pertumbuhan seharusnya tidaK lagi menjadi 

tujuan itu sendiri, tetapi lebih merupaKan alat 

untuK melaKuKan KebaiKan bagi masyaraKat dan 

meningKatKan Kesejahteraan mereKa.



Sejak tahun 2007 dan hingga saat ini, Perusahaan 

telah mengembangkan program pemberdayaan 

masyarakat sebagai wujud komitmen untuk 

berbagi kebaikan dengan masyarakat.  Berbagai 

program yang dirancang di antaranya:

1. WASH (Water Access Sanitation and Hygine) 

atau program penyediaan akses air bersih

2.	 Program	pengembangan	ekonomi	(Ecodev)

3. Pertanian berkelanjutan dan eco farming

4.	 Perbaikan	infrastruktur	jalan

Program dirancang dengan pendekatan 

multipihak dan berbasis masyarakat. Pelaksanaan 

program selalu menitikberatkan pada peran aktif 

masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 

kemandirian ekonomi dan modal sosial, sehingga 

masyarakat mampu mengelola program yang 

berujung pada keberlanjutan manfaatnya. 

Perusahaan membentuk tim Stakeholder Relation- 

Corporate Social Responsibility (SR-CSR). Tim 

ini bertugas menginisiasi program sosial dan 

lingkungan serta membangun relasi dengan 

para pemangku kepentingan guna mendukung 

keberhasilan pelaksanaan program.  Berikut ini 

berbagai program yang kami laksanakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

seluruhnya kami lakukan dengan terlebih dahulu 

mengadakan pemeriksaan (assessment) agar 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 
[GRI 413-1]

WAsH/AksEs AIR bERsIH
Kami peduli pada kesehatan masyarakat setempat 

sehingga kami mengembangkan program akses 

air	bersih	dan	penyehatan	lingkungan/WASH	

(Water Access Sanitation and Hygine) di berbagai 

wilayah di lokasi pabrik kami dan di area lain 

yang mengalami keterbatasan akses air bersih, 

seperti	di	NTT	dan	NTB.	Melalui	program	ini,	

kami mendukung pemerintah untuk mencapai 

100% Universal Access, atau setiap orang dapat 

memperoleh air bersih di Indonesia pada tahun 

2030	sesuai	tujuan	SDGs.		Saat	ini,	Indonesia	baru	

mencapai	72,55%	akses	air	bersih	yang	layak.		

Beberapa upaya Danone-AQUA dalam penyediaan 

air bersih untuk warga di setiap wilayah 

operasional kami adalah: [GRI 203-1]

1. Membangun pipa 

2. Membangun sumur, menara air dan pompa 

3. Membangun penampungan air bersih dan MCK 

(Mandi Cuci Kakus) 

4.	 Membangun	sarana	air	bersih	

Selain itu, Danone-AQUA mengadakan program 

inovasi “Water Credit” bekerja sama dengan 

lembaga internasional water.org. Program ini 

merupakan program penguatan Kelompok 

Pengelola Sistem Peyediaan Air Minum dan 

Sanitasi (KP-SPAMS) berbasis komunitas. 

Melalui program ini, Water.org dan Danone - 

AQUA mendampingi dan membangun capacity 

building KP-SPAMS. Lebih lanjut Program ini 

juga menyediakan lingkungan dan sistem bagi 

KP-SPAMS untuk bisa mengakses pembiayaan 

dari	bank/	lembaga	keuangan	sehingga	

bisa menyediakan layanan air dan sanitasi 

bagi masyarakat pedesaan, terutama yang 

berpenghasilan rendah, dengan skema kredit 

mikro.  

Hingga akhir 2018, program kolaboratif ini ini telah 

memberikan	manfaat	pada	total	20.571	orang	di	

Sragen,	Boyolali,	Gresik,	Situbondo,	Sidoardjo	dan	

Lamongan untuk mendapat akses air bersih dan 

sanitasi, dengan melibatkan 3 lembaga keuangan 

mikro.   Pendanaan dari progam ini salah satunya 

bersumber dari program “1 untuk 10”, di mana 

dengan membeli 1 botol AQUA berlabel khusus 

berarti ikut menyumbangkan akses air bersih 

sebanyak 10 liter.
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TESTIMONI 
PROGRAM 
WASH

BAPAK	OPIK	SOPIAN	DAN	ISTRI	WARGA	

KAMPUNG	CIPONDOK,	PENERIMA	

MANFAAT	SAMS	

Assalamualaikum wr.wb
Warga Kampung Cipondok, dulunya 
mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. 
Kami harus berjalan ke sumber air yang 
adanya di bawah kampung ini. Sekarang, 
dengan adanya pembangunan sarana air 
bersih, kami  tidak repot-repot turun ke 
bawah mengambil air, karena disini sudah 
bisa mengocor sendiri melalui pipa di rumah. 

Saya atas nama pribadi dan seluruh 
masyarakat kampung Cipondok berterima 
kasih pada  AQUA  atas adanya program air 
bersih ini, karena sangat memudahkan dan 
membantu kerjaan.

Wassalamualaikum wr.wb.
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Hingga akhir 2018, program WASH ini telah 

membawa	manfaat	bagi	165.000	orang	di	20	

kabupaten/kota	di	Indonesia.		Dari		jumlah	itu,	

60.000 orang di antaranya penerima manfaat 

program 1 untuk 10.  Selain itu, kami juga 

melakukan pengkaderan Pola Hidup Bersih 

Sehat (PHBS).

Selain itu kami juga membangun sarana sanitasi 

seperti jamban sehat dan septic tank komunal 

serta mempromosikan lima pilar Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu; 

1. Stop buang air besar sembarangan (BABS);

2. Cuci tangan pakai sabun;

3. Pengelolaan	air	minum/makanan	rumah	tangga;

4.	 Pengelolaan sampah rumah tangga;

5.	 Pengelolaan limbah cair rumah tangga.

6. Kegiatan promosi dilakukan dengan 

menggandeng kader posyandu dan juga dinas 

kesehatan setempat.

Dengan terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi 

serta  promosi STBM derajat kesehatan masyarakat 

akan meningkat. Hal pertama yang menjadi penanda 

adalah keberhasilan mencapai desa bebas buang 

air besar sembarangan atau Open Defecation 

Free	(ODF).	Selama	kurun	waktu	pelaporan	Desa	

Dermaga di Subang dan Desa Kebon Candi di Kebon 

Candi	mendapatkan	status	ODF.	

Minahasa 
Utara

TTS	&	
Kupang

Lombok

Pasuruan

Wonosobo

Klaten

Suka Bumi

Bogor
Subang

Serang

Tanggamus

Solok

Langkak

Aceh

Lampung

Bekasi

Bali
Sebaran 
Program WASH 
Danone-AQUA



Sebagai bagian dari WASH, Danone-AQUA juga 

memberikan bantuan dan pendampingan dalam 

pengelolaan sampah warga.  Pentingnya sistem 

pengelolaan sampah menjadi sangat penting 

karena banyak warga membuang sampah di 

saluran drainase sehingga mengganggu sarana 

air bersih. Untuk itu, Danone-AQUA melakukan 

pengelolaan sampah terpadu, menyumbangkan 

gerobak sampah, membangun sarana air bersih, 

di samping kegiatan masyarakat lainnya seperti 

pengarahan gizi seimbang bagi masyarakat.

MENINGkATkAN EkONOMI 
MAsyARAkAT 
[GRI 203-2]

Pengembangan	Ekonomi	Masyarakat/	Economic	

Development	(ECODEV)	yang	kami	laksanakan	

bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial 

dan modal sosial. Pelaksanaan program selalu 

menitikberatkan pada peran aktif masyarakat.   

Peningkatan ekonomi masyarakat ini dilakukan 

melalui pengembangan koperasi serta peningkatan 

usaha mikro kecil menengah (UMKM).

1. AQUA HOME SERVICE
AQUA Home Service (AHS) memberi 

kesempatan pada 7.300 ibu rumah tangga 

untuk mendapatkan penghasilan tanpa 

meninggalkan rumah.  Melalui program ini, 

Danone-AQUA memberdayakan perempuan 

dan mengutus mereka sebagai duta pola hidup 

sehat bagi masyarakat sekitarnya.  Para ibu 

ini menjual berbagai produk sehat di samping 

AQUA,	seperti	beras	organik	ORISA	dan	Gas.		

Danone-AQUA mempersiapkan sarana untuk 

penjualan seperti papan nama, rak khusus 

untuk membawa galon di sepeda motor.  

Dengan membuka AHS para ibu ini telah turut 

berkontribusi pada peningkatan penghasilan 

dari awalnya yang tidak berpengahasilan 

menjadi mampu memberikan tambahan buat 

keluarga.  Secara total, AHS berkontribusi 

13% dari seluruh total penjualan galon AQUA.  

organik ORISA.

ERNAWATI GURUSINGA, 
PEMILIK AQUA HOME 
SERVICE (AHS) ERNAQUA

Peran seorang ibu dalam menjaga kesehatan 

keluarga sangat besar, karena seorang ibu 

mengatur semua makanan dan minuman 

dalam rumah tangga.  Sebagai ibu rumah 

tangga, saya juga memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga kualitas hidup sehat di 

lingkungan sekitar, salah satunya dengan 

kegiatan saya ini, menjadi agen AHS. Saat 

ini, kami memasarkan beras organik.  Untuk 

mengkampanyekan hidup sehat, saya tidak 

segan untuk menjelaskan langsung tentang 

produk beras sehat.  ORISA (beras sehat) 

ini kami sambut baik karena menambah 

variasi display, bahan pembicaraan baru 

dengan pelanggan, dan meningkatkan 

ekonomi keluarga kami.  Bagi saya, hidup 

sehat tidak harus mahal, bisa dimulai 

dengan mengkonsumsi air yang bersih dan 

beras sehat tanpa pestisida.  Saya turut 

mengkampanyekan hidup sehat, inilah 

inisiatif kami bersama AQUA.
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2. PENGEMBANGAN KOPERASI DAN 
UMKM
Danone-AQUA mengembangkan koperasi 

yang anggotanya terdiri dari para pelaku 

Usaha Kecil Menengah (UKM) dan para ibu 

rumah tangga yang berjualan secara mandiri. 

Selain mendapatkan modal, para anggota 

koperasi juga kembali mendapatkan pelatihan 

peningkatan usaha yang berupa; pelatihan 

kerajinan tangan, pelatihan pembuatan 

kemasan dan juga manajemen UMKM. Koperasi 

juga membantu pemasaran dengan turut 

serta dalam bazaar UKM secara berkala. Saat 

ini ada total 6 koperasi yang beranggotakan 

total	1.244	pada	tahun	2017	dan	meningkat	

menjadi	1.430	pada	tahun	2018,	dengan	total	

dana	digulirkan	2017-2018	sebesar	Rp1,29	

miliar.   Selain koperasi, Danone-AQUA 

juga mengembangkan program ekonomi 

masyarakat berupa perkebunan kopi, bantuan 

modal, bantuan mesin jahit, bantuan ternak, 

pelatihan budi daya sayuran dan buah organik, 

serta pengembangan ekonomi mikro lainnya.  

Peserta program microfinance berjumlah 721 

orang pada tahun 2018.

PERTANIAN 
bERkELANJUTAN
Sebagian besar penduduk di sekitar lokasi 

operasional kami adalah petani, untuk itu Danone-

AQUA membangun porgram pertanian yang 

terintegrasi (Integrated	Farming	System/IFS)	

dan ramah lingkungan di berbagai lokasi, Cianjur, 

Klaten, Wonosobo, Pasuruan, dan Mambal (Bali), 

dan lainnya. Di lokasi-lokasi ini kami melakukan 

riset, menyediakan pelatihan dan pendampingan 

bagi para petani, sehingga produksi mereka 

meningkat dengan drastis.  Salah satu contohnya, 

kelompok tani di Bumirejo dan Belderan yang dapat 

menghasilkan	4.500	kg	beras	dengan	pendapatan	

total	Rp58.500.000.	

Dalam pertanian berkelanjutan ini, kami memberikan 

edukasi bahwa penggunaan bahan kimia secara 

terus menerus akan merusak kualitas tanah, selain 

adanya residu bahan kimia pada pangan.  Untuk 

itu, Danone-AQUA memfasilitasi praktek budi daya 

organik  dan pembukaan pasar untuk petani beras 

organik, sehingga konversi lahan untuk pertanian 

ramah lingkungan semakin luas.  Pada tahun 

pelaporan, 2017-2018, total lahan yang dikonversi 

adalah seluas 223 ha untuk pertanian sehat dan 18 

ha untuk pertanian organik yang menghasilkan  126 

ton	beras	organik,	dengan	598		petani	penerima	

manfaat.  Di samping beras organik, para petani juga 

mengembangkan beras sehat, yang hasilnya adalah 

262,5	ton	pada	tahun	2018.		
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VRANIE LEBARISTHA 
ANANDIA SUYANTO - 
MANAGER KSP “TIGA 
SERANGKAI SEJAHTERA” 
(WARGA DESA MENDALAN 
KEC. WINONGAN/ PUTRI 
DAERAH)

Sejak menjadi anggota KSP “Tiga Serangkai 

Sejahtera”	saya	merasa	lebih	mudah	&	nyaman	

dalam mengelola keuangan saya. Selain 

itu, KSP “Tiga Serangkai Sejahtera” telah 

memberikan banyak nilai-nilai positif yg sangat 

bermanfaat bagi saya, salah satunya adalah 

rasa	percaya	diri	&	manajemen	keuangan	

keluarga	melalui	pendidikan	&	pelatihan	yg	

sering dilakukan oleh KSP “Tiga Serangkai 

Sejahtera”. Bagi saya, KSP “Tiga Serangkai 

Sejahtera” adalah guru yg telah memberikan 

banyak	pelajaran	&	pengalaman	sangat	

menarik yg tidak mungkin saya dapatkan di 

tempat lain. 

KSP “Tiga Serangkai Sejahtera”, Sejahteralah 

selalu.

Produk lain yang dikembangkan dengan pendekatan 

budi daya organik adalah paprika. Di Cianjur pada 

tahun 2017, Kami memfasilitasi Kelompok Tani 

Gede	lestari	di	Kampung	Tabrik,	Desa	Gekbrong,	

Kecamatan	Gekbrong,	Cianjur	membangun	6	

greenhouse, menyediakan prasarana untuk tanaman 

seperti, pupuk, bibit dan polybag serta pelatihan 

untuk petani. 

Harga	jual	Paprika	mencapai	Rp	7	juta	perpanen/

greenhouse,	Harga	ini	4x	lebih	mahal	dibanding	

harga jual sayuran wortel, tomat dan sayuran 

jenis daun-daunan.  Setelah merasakan manfaat 

ekonomi	yang	signifikan,	para	petani	kemudian	

mengembangkan budi daya ini dengan membangun 

greenhouse baru bekerja sama dengan pemodal 

individu, sehingga bisa membangun 8 greenhouse 

baru.	Hingga	akhir	2018	sudah	ada	14	greenhouse 

yang dikelola petani. 

Belajar dari kesuksesan di Cianjur, Pada bulan 

September 2018, kami juga mulai mengembangkan 

Budidaya Paprika di Desa Sukabumi, Kabupaten 

Boyolali. Di awal program, petani difasilitasi  untuk 

membangun dua greenhouse dan pendampingan 

intensif kepada 18 petani serta membangun jaringan 

pasar. 
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Kami telah menggandeng Pizza Hut sebagai 

Perusahaan yang akan membeli hasil panen sehingga 

petani bisa mendapatkan kepastian menjual produk 

pasca panen. Hasil panen akan menyuplai Pizza Hut 

PERbAIkAN JALAN
Danone-AQUA juga berupaya untuk berkontribusi 

pada perbaikan jalan di sekitar pabrik. Perusahaan 

memperbaiki Jalan Cidahu. Perbaikan dilakukan 

karena telah banyak lubang di jalan sehingga 

membahayakan pengendara mobil maupun motor 

yang banyak melalui jalan ini.  Selain itu, Perusahaan 

juga memasang goadrill sebagai pengaman 

kendaraan agar tidak keluar jalur.  Kami juga 

memperbaiki jalan masuk menuju Stasiun Kereta Api 

Cicurug yang rusak sehingga licin terutama pada 

saat musim penghujan.  Secara ringkas, sepanjang 

tahun pelaporan, 2017-2018, Danone-AQUA telah 

memperbaiki	jalan	sepanjang	693	km.	[GRI 203-1]

di wilayah  Yogyakarta dan Solo. Selain membeli 

hasil Paprika, pada akhir tahun 2018, Pizza Hut 

juga berkomitmen mendukung pembangunan 

greenhouse baru. 

PETANI SEHAT 
DAN KONSUMEN 
PUN IKUT SEHAT

Sebelum adanya program Eco Farming saya 

bertani di lahan terbuka dengan jenis tanaman 

sayuran umum seperti ceysim, tomat, buncis, 

cabai, dll. Dimana harga sayuran tersebut 

tidak stabil dan ditentukan oleh Tengkulak 

yang membuat pendapatan bertani tidak 

menentu. 

Kalau harga lagi bagus saya dapat untung, 

tapi kalau harga sedang jatuh ya saya rugi. 

Bertani sayuran di lahan terbuka memiliki 

resiko yang sangat besar karena serangan 

hama dan itu memerlukan penggunaan 

obat-obatan yang banyak yang menambah 

pengeluaran.

Setelah adanya program Eco Farming 

saya mengucapkan terimakasih karena 

pendapatan saya bertani kini lebih stabil dan 

ada peningkatan. Harga produk paprika lebih 

stabil dibanding dengan sayuran umum dan 

pasarnya pun sudah jelas. Saya pun kini bisa 

berkontribusi terhadap lingkungan karena 

dengan program Eco Farming ini mengurangi 

penggunaan pestisida. 

bANTUAN sOsIAL
Selain mengembangkan proyek sosial-lingkungan 

di sekitar pabrik,  Danone-AQUA juga memberikan 

bantuan sosial untuk masyarakat sekitar pabrik yang 

sifatnya untuk menanggapi kebutuhan masyarakat 

yang perlu direspon secara cepat, di antaranya: 

bantuan korban bencana alam, pemberian produk, 

bantuan kesehatan dan sembako, pemberian 

material untuk pembangunan fasilitas umum, dan 

lainnya.  
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Tentang 
Laporan

melalui laporan ini, Kami berKomitmen untuK memberi 

informasi pada para pemangKu Kepentingan mengenai 

berbagai inisiatif dan strategi terKait Keberlanjutan 

dan pengembangan bisnis yang bertanggung jawab 

yang Kami laKuKan dalam danone-aQua.
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Tentang 
Laporan 
Keberlanjutan

Masyarakat mengharapkan perusahaan untuk 

menggunakan pengaruh dan keberadaan 

mereka untuk membawa dampak yang positif 

dalam ekonomi, sosial dan lingkungan.  Sebagai 

bagian dari strategi keberlanjutan kami, Danone-

AQUA berkomitmen untuk menerbitkan laporan 

keberlanjutan yang memberi informasi mengenai 

kinerja kami di bidang ekonomi, sosial dan 

lingkungan.

PERIODE LAPORAN, 
RUANG LINGkUP DAN 
sTANDAR
Danone-AQUA menerbitkan laporan 

keberlanjutan setiap dua tahun sekali, laporan 

ini adalah laporan yang ke lima, yang memuat 

informasi untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 

Desember	2018.		Tidak	ada	perubahan	signifikan	

mengenai daftar topik material dan batasannya, 

serta tidak ada penyajian kembali informasi 

yang diberikan dalam laporan sebelumnya.  Di 

samping	itu,	tidak	ada	perubahan	signifikan	

pada struktur, sifat bisnis, kepemilikan dan rantai 

pasokan dari laporan sebelumnya yang terbit 

pada bulan Desember 2016. 
[GRI 102-10][GRI 102-48] [GRI 102-49][GRI 102-50] 
[GRI 102-51] [GRI 102-52]

Laporan ini disusun sesuai dengan standar 

GRI	opsi	core. Untuk memudahkan, kami 

menempatkan nomor disclosure	GRI	pada	akhir	

narasi yang dimaksud, dan menyertakan daftar 

indeks	GRI	pada	halaman	93.	 [GRI 102-54]

Dalam mengontrol kredibilitas laporan, Danone-

AQUA tidak menunjuk assurance eksternal, 

namun mengikuti proses pelaporan implementasi 

Danone Manifesto untuk mengontrol kredibilitas 

kinerja keberlanjutan yang dilaporkan. Kami 

melakukan kontrol internal untuk memastikan 

bahwa setiap data yang diberikan adalah akurat.  

Untuk	pelaporan	ini,	kami	menetapkan	National	

Center	for	Sustainability	Reporting	(NCSR)		untuk	

melakukan	“GRI	Standards In Accordance Check.”  

Pernyataan	dari	NCSR	ada	pada	halaman	92.
[GRI 102-56]

Laporan ini mencakup kegiatan operasional dari 

Danone-AQUA di Indonesia yang mencakup 

kantor	pusat	di	Jakarta	dan	19	lokasi	operasional	di	

seluruh Indonesia, tapi tidak termasuk operasional  

di Brunei Darrusalam. 
[GRI 102-45]

Kami menghargai input dan pertanyaan Anda 

demi perbaikan laporan ini, untuk itu Anda dapat 

menghubungi kami di:  [GRI 102-53]  

DEPARTEMEN CORPORATE COMMUNICATION 

DANONE INDONEsIA

Cyber 2 Tower No.13 Lt.12, Jl. HR. Rasuna said, 

kuningan Timur, RT.7/RW.2, Jakarta selatan 12950

Telepon  : (021) 2996 1234

Email  : corpcomm.aqua@danone.com



Kami	mengidentifikasi	topik-topik	yang	material	

(penting) dalam konteks keberlanjutan, dan 

kami	mengidentifikasi	batasan	di	mana	topik	ini	

memberikan	dampaknya.		Proses	identifikasi	kami	

lakukan melalui Focus	Discussion	Group yang 

diadakan	pada	tanggal	9	Desember	2016	dan	11	

Januari 2018.

Kami melakukan validasi atas topik-topik material 

berdasarkan prinsip-prinsip kelengkapan dan 

pelibatan pemangku kepentingan.  Pada proses ini, 

kami	juga	mengidentifikasi	topik-topik	spesifik	dari	

Standar	GRI	yang	akan	disampaikan	bersamaan	

dengan pendekatan manajemen.

Kami memprioritaskan dan memilih topik-topik 

tertentu	yang	teridentifikasi	pada	langkah	

sebelumnya untuk dilaporkan. Proses ini dilakukan 

dengan cara melakukan survei dan kemudian 

mengkategorikan topik-topik tersebut dengan 

menggunakan prinsip materialitas dan pelibatan 

pemangku kepentingan.

Kami menerima dan menganalisa setiap umpan 

balik dari laporan sebelumnya untuk meningkatkan 

kualitas laporan kali ini.  Diagram berikut ini 

menjelaskan proses penetapan isi laporan:

VALIDASI

PRIORITAS REVIEW 

IDENTIFIKASI
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Konteks Keberlanjutan Materialitas Kelengkapan

Tahap 2
pRIORITaS

TAHAP 1
IDENTIFIKASI

Tahap 3
VaLIDaSI

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan Pemangku KepentinganKonteks Keberlanjutan

TAHAP	4
REVIEW

MENETAPkAN IsI 
LAPORAN DAN bATAsAN 
TOPIk [GRI	102-46]
Dalam	laporan	ini,	kami	mengidentifikasikan	

topik-topik	yang	memiliki	dampak	signifikan	pada	

bisnis kami, dan topik-topik yang penting bagi 

para pemangku kepentingan kami.  Topik-topik ini 

kami dapatkan melalui komunikasi dengan para 

pemangku kepentingan kami.  Dari berbagai topik 

yang	teridentifikasi	saat	Focus	Discussion	Group, 

kami memprioritaskan 20 topik yang merupakan 

topik	signifikan	dalam	keberlanjutan.

Untuk menetapkan isi laporan dan batasan topik, 

kami melakukan langkah-langkah berikut ini:
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Kami juga menggunakan empat prinsip pelaporan 
untuk menetapkan isi laporan:

1. PELIbATAN PEMANGkU kEPENTINGAN.  
	 Kami	mengidentifikasi	para	pemangku	

kepentingan kami dan meresponi topik dan isu-
isu yang relevan dan menjadi perhatian mereka.  
Pemangku kepentingan adalah pribadi, 
kelompok atau organisasi yang memiliki 
ketertarikan atau kepedulian pada perusahaan 
kami.  Para pemangku kepentingan dapat 
memengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan, 
kebijakan dan aktivitas perusahaan.

2. kONTEks kEbERLANJUTAN. 
 Kami memerhatikan aspek-aspek ekonomi, 

lingkungan dan sosial dari bisnis kami 
untuk membangun perusahaan yang 
berkesinambungan.  Tujuan dari laporan ini 
adalah untuk menyajikan kinerja perusahaan 
dalam hubungannya dengan konsep 
keberlanjutan secara luas.

3. MATERIALITAs.  
 Kami fokus pada topik-topik relevan dan 

signifikan	bagi	perusahaan	kami	secara	
ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu, kami 
memilih topik-topik yang berpengaruh pada 
keputusan dan penilaian dari para pemangku 
kepentingan kami.

4. kELENGkAPAN.  
 Kami membahas setiap topik secara 

menyeluruh agar para pemangku kepentingan 
kami dapat menilai kinerja perusahaan dalam 
bidang ekonomi, lingkungan dan sosial 
sepanjang tahun pelaporan.  Prinsip ini juga 
berlaku dalam penyajian informasi, yaitu kami 
memastikan bahwa pengumpulan data bersifat 
lengkap dan menyeluruh. 

PROsEs PENETAPAN TOPIk 
MATERIAL
Proses penetapan topik material dilakukan melalui 
Focus	Group	Discussion		(FGD)	yang	diadakan		
pada Januari 2018 dengan menggunakan 
konsultan independen sebagai penyelenggara.  
FGD	ini	dihadiri	oleh	15	orang	sebagai	wakil	
kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu; 
LSM, Akademisi, dan Lembaga Pemerintah 
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).  
Dari	hasil	analisis	FGD	tersebut	diperoleh	4	
(empat) isu utama yang harus diperhatikan dan 
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan 
yaitu:  
1. Air (Konflik dengan masyarakat lokal, dampak 

terhadap ekosistem, transparansi tentang 
kualitas air),

2. Kemasan Plastik (Jumlah produksi dan 
pengelolaan serta daur ulang kemasan plastik 
tidak transparan),

3. Transparansi bisnis dan inovasi yang dijalankan 
Aqua,

4.	 Sosial (Isu konflik dengan masyarakat lokal).

Di samping itu, kami juga menetapkan 2 (dua) 
isu penting lainnya yang merupakan turunan dari 
dokumen Danone One Planet One Health yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pusat Danone, yaitu;
1. Perubahan iklim
2. Manusia Danone.

Dari 6 isu tersebut diatas, setelah dilakukan 
analisis,	sesuai	dengan	standar	GRI,		diperoleh	18	
topik material sebagai berikut:
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Isu Identifikasi Topik Topik Material

1.  Air (Konflik dengan masyarakat 
lokal, dampak terhadap ekosistem, 
transparansi tentang kualitas air)

Penggunaan Air dan daur ulang 1. 301 Bahan (Plastik)

2. 303 Air

3. 304	Biodiversitas

Kualitas air 4.	 416	Kesehatan	dan	keamanan	
konsumen

5.	 417	Pemasaran	dan	kemasan

2. Kemasan Plastik (Jumlah produksi 
dan pengelolaan serta daur ulang 
kemasan plastik tidak transparan) 

Limbah plastik | Kemasan yang 
ramah lingkungan

6. 306 Efluen dan limbah

3. Transparansi bisnis dan inovasi yang 
dijalankan Aqua 

Tata kelola dan kebijakan 
keberlanjutan

7. Tata Kelola dan Kebijakan 
Keberlanjutan (General	
Disclosures)

8. GRI	201	Economic	Performance

4.		Sosial	(Isu	konflik	dengan	
masyarakat lokal)

Konflik sosial |  Creating Share 
Value | Community investment

9.	 203 Indirect	Economic	Impacts

10. 413	Local Communities

11. 419	Socio economic 
Compliance

5.	Perubahan	Iklim Jejak karbon 12. 302	Energi

13. 305	Emisi	karbon

6. Manusia Danone
 

Kenyamanan bekerja
 

14.	 201	Kinerja	Ekonomi

15.	 202 Market presence

16. 401	Ketenagakerjaan

17. 403	Kesehatan	dan	
Keselamatan Kerja

18. 404	Training	and	Education
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DAfTAR TOPIk MATERIAL DAN bATAsANNyA 
[GRI 102-47] [GRI 103-1]

Topik material dalam laporan ini dimulai dari kawasan rumah, sumber air, pabrik, jalur transportasi, 
serta dalam proses penjualan dan konsumsi untuk produk Danone-AQUA dari hasil produksi dan 
layanan	19	Pabrik,	15	depot,	dan		75	distributor	eksekutif	Danone-AQUA	di	Indonesia

Topik Material Alasan Pemilihan 
dan Dampak

Nomor Disclosure boundary

Di dalam 
Danone-
AQUA

Di luar 
Danone-
AQUA

Kinerja ekonomi Pemangku 
kepentingan

201-3 √

Keberadaan pasar Karyawan 202-1, 202-2 √ √

Dampak	Ekonomi	Tidak	langsung Pemangku 
Kepentingan

203-1, 203-2 √

Praktik Pengadaan Karyawan 204-1 √ √

Anti-Korupsi Peraturan 
Perundangan

205-2,	205-3 √

Material Keberlanjutan 301-1, 301-2 √ √

Energi Keberlanjutan 302-1,		302-3,	302-4 √ √

Air Keberlanjutan 303-1, 303-3 √

Emisi Keberlanjutan 305-1,	305-2,	305-3,	
305-4,	305-5,	305-6,	
305-7

√ √

Limbah Keberlanjutan 306-1,	306-2,	306-4 √

Kepatuhan Lingkungan Keberlanjutan 307-1 √ √

Kepegawaian Karyawan 401-1,	401-2 √

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan 403-1,	403-2,	403-3,	
403-4

√

Pelatihan dan Pendidikan Karyawan 404-1,	404-2,	404-3 √

Keberagaman dan Kesetaraan Karyawan 405-1,	405-2 √

Non	Diskriminasi Karyawan 406-1 √

Komunitas Lokal Pemangku 
kepentingan

413-1 √ √

Kesehatan dan Keselamatan 
Pelanggan

Pelanggan 416-1,	416-2 √ √

Pemasaran dan Pelabelan Pelanggan 417-1,	417-2,	417-3 √

Kepatuhan	Sosial	Ekonomi Peraturan 
Perundangan

419-1 √ √
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LAPORAN kesesuAiAN DeNGAN sTANDAR GRi

Laporan Kesesuaian dengan Standar GRI

National Center for Sustainability Reporting (NCSR) telah 
melakukan pengecekan Kesesuaian dengan Standar GRI atas 
Laporan Keberlanjutan PT Tirta Investama (Danone-AQUA) 2018 
(“Laporan”). Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran 
tentang sejauh mana Standar GRI telah diterapkan dalam Laporan 
tersebut.  Pengecekan ini bukan merupakan opini atas kinerja 
keberlanjutan maupun kualitas informasi yang dimuat dalam 
Laporan tersebut.

Kami menyimpulkan bahwa Laporan ini telah disusun sesuai 
dengan Standar GRI - Opsi Core. 
  

Jakarta, 9 Oktober 2019

National Center for Sustainability Reporting

Dewi Fitriasari, Ph.D., CSRA, CMA
Director
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standar GRI Disclosure Halaman

No Judul

DISClOSURE UMUM

GRI 102
Disclosure
Umum
2016

102-1 Nama	Organisasi	 19

102-2 Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa 19

102-3 Lokasi Kantor Pusat 21

102-4 Lokasi Operasi 21

102-5 Kepemilikan dan Bentuk Hukum 19	-	20

102-6 Pasar Yang Dilayani 27

102-7 Skala Organisasi 27

102-8 Informasi Mengenai Karyawan dan Pekerja Lain 27, 63

102-9 Rantai Pasokan 41

102-10 Perubahan	Signifikan	Pada	Organisasi	dan	Rantai	
Pasokannya

21,	41,	89

102-11 Pendekatan atau Prinsip Pencegahan 35,	53

102-12 Inisiatif	Eksternal 27,	46

102-13 Keanggotaan Organisasi 27

STRATEGI

102-14 Pernyataan dari Pembuat Keputusan Senior 10

ETIKA DAN INTEGRITAS

102-16 Nilai,	Prinsip,	Standar,	dan	Norma	Perilaku 22

TATA KELOLA

102-18 Struktur Tata Kelola 36

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

102-40 Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan 42

102-41 Perjanjian Perundingan Kolektif 70

102-42 Mengidentifikasi	dan	Memilih	Pemangku	Kepentingan	 42

102-43 Pendekatan Terhadap Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan 

42

102-44 Topik Utama dan Masalah yang Dikemukakan 42

[GRI	102-55]iNDeks sTANDAR GRi - OPsi CORe

Laporan Kesesuaian dengan Standar GRI

National Center for Sustainability Reporting (NCSR) telah 
melakukan pengecekan Kesesuaian dengan Standar GRI atas 
Laporan Keberlanjutan PT Tirta Investama (Danone-AQUA) 2018 
(“Laporan”). Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran 
tentang sejauh mana Standar GRI telah diterapkan dalam Laporan 
tersebut.  Pengecekan ini bukan merupakan opini atas kinerja 
keberlanjutan maupun kualitas informasi yang dimuat dalam 
Laporan tersebut.

Kami menyimpulkan bahwa Laporan ini telah disusun sesuai 
dengan Standar GRI - Opsi Core. 
  

Jakarta, 9 Oktober 2019

National Center for Sustainability Reporting

Dewi Fitriasari, Ph.D., CSRA, CMA
Director
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standar GRI Disclosure Halaman

No Judul

PRAKTIK PELAPORAN

102-45 Entitas	yang	Masuk	dalam	laporan	Keuangan	 89

102-46 Menetapkan Isi Laporan dan Topik Boundary 90

102-47 Daftar Topik Material 93

102-48 Penyajian kembali informasi 89

102-49 Pengungkapan perubahan pada laporan 89

102-50 Periode Pelaporan 89

102-51 Tanggal laporan sebelumnya 89

102-52 Siklus laporan 89

102-53 Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan 89

102-54 Klaim	bahwa	laporan	sesuai	dengan	standar	GRI	 89

102-55 Indeks	GRI	 95

102-56 Assurance	Eksternal	 89

DISClOSURE	TOPIK	SPESIFIK

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

KINERJA EKONOMI

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 70

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 70

GRI	201:
Kinerja	Ekonomi
2016

201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program 
pensiun lainnya

70

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

KEBERADAAN PASAR

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 70,	79

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 70,	79

GRI	202:
Keberadaan
Pasar 2016 

202-1 Rasio upah karyawan entry-level standar Berdasarkan 
jenis kelamin terhadap upah minimum regional.

70

202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat 
lokal

79

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen 2016

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 79	-	84

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 79	-	84
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standar GRI Disclosure Halaman

No Judul

GRI	203:
Dampak
Ekonomi	Tidak
Langsung 2016

203-1 Dampak	Ekonomi	Tidak	langsung 81 - 86

203-2 Dampak	Ekonomi	tidak	langsung	yang	signifikan 83

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen 2016

PRAKTIK PENGADAAN

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 41

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 41

GRI	204:
Praktik 
Pengadaan 2016

204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal 41

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen 2016

ANTI KORUPSI

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 37,	41

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 37,	41

GRI	205:
Anti Korupsi 2016

205-2 Komunikasi dan Pelatihan Tentang Kebijakan dan 
Prosedur Anti Korupsi

37

205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil 41

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

MATERIAL

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 91

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 57	-	58

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 57	-	58

GRI	301:
Material 2016

301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume 57

301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan 58

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

ENERGI

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 47	-	48

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 47	-	48

GRI	302:
Energi	2016

302-1 Konsumsi energi dalam organisasi 47

302-3 Intensitas	Energi 47

302-4 Pengurangan konsumsi energi 48

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

AIR

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 58

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 58
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standar GRI Disclosure Halaman

No Judul

GRI	303:
Air 2016

303-1 Konsumsi Air dari Sumbernya 58

303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembali 58

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

EMISI

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 49	-	52

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 49	-	52

GRI	305:
Emisi	2016

305-1 Emisi	GRK	(Cakupan	1)	langsung	 49

305-2 Emisi	energi	GRK	(Cakupan	2)	tidak	langsung	 49

305-3 Emisi	GRK	(Cakupan	3)	tidak	langsung	lainnya 50

305-4 Intensitas	emisi	GRK	107 51

305-5 Pengurangan	emisi	GRK 51

305-6 Emisi	zat	perusak	ozon	(ODS) 52

305-7 Nitrogen	Oksida	(NOX),	sulfur	oksida	(SOX),	dan	emisi	
udara	signifikan	lainnya

52

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen 2016

LIMBAH (EFLUEN) DAN LIMBAH

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 58	-	60

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 58	-	60

Gri	306:	Air	
limbah	(Efluen)	
dan Limbah
2016

306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan 60

306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan 58

306-4 Pengangkutan limbah berbahaya 59

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

KEPATUHAN LINGKUNGAN

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 46

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 46

GRI	307:	
Kepatuhan 
Lingkungan 2016

307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan 
tentang lingkungan hidup

46

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

KEPEGAWAIAN

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 65,	70

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 65,	70
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standar GRI Disclosure Halaman

No Judul

GRI	401:
Kepegawaian
2016

401-1 Perekrutan Karyawan Baru dan Pergantian Karyawan 65

401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu 
yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau 
paruh waktu

70

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 72, 76

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 72, 76

GRI	403:
Kesehatan dan
Keselamatan
Kerja 2016

403-1 Perwakilan perkerja dalam komite resmi gabungan 
manajemen pekerja untuk kesehatan dan keselamatan

72

403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, 
penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan 
absensi

72

403-3 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit 
berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka

76

403-4 Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam 
perjanjian resmi dengan serikat buruh

76

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 71, 77

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 71, 77

GRI	404:
Pelatihan dan
Pendidikan
2016

404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan 77

404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan 
program bantuan peralihan

71, 77

404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin 
terhadap kinerja dan pengembangan karier

77

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 78		-	79

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 78		-	79

GRI	405:
Keberagaman
dan Kesetaraan
2016

405-1 Keberagaman badan tata kelola dan karyawan 78

405-2 Remunerasi pria dan wanita 79

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

NON DISKRIMINASI

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 78

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 78
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standar GRI Disclosure Halaman
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GRI	406:	Non-
Diskriminasi
2016

406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang 
dilakukan

78

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

MASYARAKAT LOKAL

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 81

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 81

GRI	413:
Masyarakat Lokal 
2016

413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian 
dampak, dan program pengembangan

81

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen 2016

KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 31

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 31

GRI	416:
Kesehatan dan
Keselamatan
Pelanggan 2016

416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari 
berbagai kategori produk dan jasa

31

416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak 
kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa

31

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen
2016

PEMASARAN DAN PELABELAN

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya	 33

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen	 33

GRI	417:
Pemasaran dan
Pelabelan 2016

417-1 Persyaratan untuk Pelabelan dan Informasi Produk dan 
Jasa

32

417- 2 Insiden Ketidakpatuhan terhadap Pelabelan dan Informasi 
Produk dan Jasa

32

417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran 32

GRI	103:
Pendekatan
Manajemen 2016

KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI

103-1 Penjelasan Topik Material dan Batasannya 93

103-2 Evaluasi	Manajemen	dan	Komponennya 31

103-3 Evaluasi	Pendekatan	Manajemen 31

GRI	419:	
Kepatuhan Sosial 
Ekonomi
2016

419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan 
di bidang sosial dan ekonomi

31
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TAuTAN sDG’s DAlAM	STANDAR	GRI

sDG’s Tema bisnis Relevansi GRI 
standard

1. NO	POVERTY

Tidak ada kemiskinan dalam 
bentuk apapun di seluruh 
penjuru dunia

Ketersediaan produk dan jasa bagi 
kalangan berpendapatan rendah

GRI	203:	Dampak	
Ekonomi	Tidak	
Langsung

203-2

Pembangunan ekonomi di wilayah
kemiskinan tertinggi 

GRI	203:	Dampak	
Ekonomi	Tidak	
Langsung

203-2

Pendapatan, gaji dan tunjangan GRI	401:	
Kepegawaian

401-2

GRI	202:	
Keberadaan Pasar

202-1

2. ZERO	HUNGER

Tidak ada lagi kelaparan, 
mencapai ketahanan 
pangan, perbaikan nutrisi, 
serta mendorong budidaya 
pertanian yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi di wilayah 
kemiskinan tertinggi.

GRI	203:	Dampak	
Ekonomi	Tidak	
Langsung

203-2

3. GOOD	HEAlTH	AND	

WEll	BEING

Menjamin kehidupan yang 
sehat serta mendorong 
kesejahteraan hidup untuk 
seluruh masyarakat di segala 
umur

Kualitas Udara GRI	305:	Emisi 305-1,	305-2,	305-3,	
305-4,	305-5,	305-6
305-7

Kesehatan dan Keselamatan Kerja GRI	403:
Kesehatan dan
Keselamatan
Kerja

403-1,	403-2,	403-3,	
403-4

Limbah GRI	306:	Air	limbah	
(Efluen)	dan	limbah

306-1,	306-2,	306-4

Kesehatan Pelanggan GRI	416:	Kesehatan	
dan Keselamatan 
Pelanggan

416-1,	416-2
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sDG’s Tema bisnis Relevansi GRI 
standard

4.	QUAlITY	EDUCATION

Menjamin pemerataan 
pendidikan yang berkualitas 
dan meningkatkan 
kesempatan belajar untuk 
semua orang

Pelatihan dan Pendidikan Karyawan GRI	404:
Pelatihan dan
Pendidikan

404-1,	404-2,	404-3

Pemberian beasiswa GRI	203:	Dampak	
Ekonomi	Tidak	
Langsung

203-1

5.	GENDER	EQUAlITY

Mencapai kesetaraan gender 
dan memberdayakan kaum ibu 
dan perempuan.

Remunerasi yang setara bagi pria 
dan wanita

GRI	406:	Non-
Diskriminasi

406-1

GRI	202:	
Keberadaan Pasar

202-1

6. ClEAN	WATER	AND	

SANITATION

Menjamin ketersediaan air 
bersih dan sanitasi yang 
berkelanjutan untuk semua 
orang.

Pengambilan air GRI	303:	Air 303-1, 303-3

Limbah GRI	306:	Air	limbah	
(Efluen)	Dan	limbah

306-1,	306-2,	306-4
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sDG’s Tema bisnis Relevansi GRI 
standard

7.	AFFORDABlE	AND	ClEAN	
ENERGY

Menjamin akses terhadap 
sumber energi yang 
terjangkau, terpercaya, 
berkelanjutan dan modern 
untuk semua orang.

Efisiensi	energi GRI	302:	Energi 302-1,	302-3,	302-4

8. DECENT	WORK	AND	

ECONOMIC	GROWTH

Mendukung perkembangan 
ekonomi yang berkelanjutan, 
lapangan kerja yang produktif 
serta pekerjaan yang layak 
untuk semua orang

Merubah produktivitas dari 
berbagai organisasi, sektor, atau 
seluruh perekonomian

GRI	203:	Dampak	
Ekonomi	Tidak	
Langsung

203-2

Keberagaman dan kesetaraan 
kesempatan

GRI	406:	Non-
Diskriminasi

406-1

Pendapatan, gaji dan tunjangan GRI	401:	
Kepegawaian

401-1,	401-2

Kinerja ekonomi GRI	203:	Dampak	
Ekonomi	Tidak	
Langsung

203-1, 203-2

Kebebasan berserikat dan 
perundingan kolektif

GRI	102:	Disclosure 
Umum

102-41

Dampak tidak langsung terhadap 
penciptaan lapangan kerja

GRI	203:	Dampak	
Ekonomi	Tidak	
Langsung

203-2

Pekerjaan yang didukung rantai 
pasokan

GRI	102:	Disclosure 
Umum	2016	–	rantai	
pasokan

102-9

Hubungan pekerja GRI	102:	Disclosure 
Umum 2016 
–	Perjanjian	
perundingan kolektif

102-41

Kesehatan dan
Keselamatan Kerja

GRI	403:	Kesehatan	
dan Keselamatan 
Kerja

403-1,	403-2,	403-3,	
403-4

Ketenagakerjaan GRI	102:	Disclosure 
Umum	–	Informasi	
mengenai pegawai

102-8

Kepatuhan pada peraturan 
perundangan

GRI	417:	Pemasaran	
dan Pelabelan

417-1,	417-2,	417-3
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sDG’s Tema bisnis Relevansi GRI 
standard

9. INDUSTRY,	INNOVATION	

AND	INFRASTRUCTURE

Membangun infrastruktur 
yang berkualitas, mendorong 
peningkatan industri 
yang berkelanjutan serta 
mendorong inovasi.

Investasi infrastruktur GRI	203:	Dampak	
Ekonomi	Tidak	
Langsung 

203-1

Pengembangan ekonomi di daerah 
miskin

GRI	203:	Dampak
Ekonomi	Tidak
Langsung

203-2

10.	REDUCED	INEQUAlITIES

Mengurangi kesenjangan di 
dalam
dan	antar	Negara

Pengembangan ekonomi di daerah 
miskin

GRI	203:	Dampak
Ekonomi	Tidak
Langsung

203-2

11.	SUSTAINABlE	CITIES	

AND	COMMUNITIES

Membangun kota-kota serta 
pemukiman yang berkualitas, 
aman dan bekelanjutan.

Investasi infrastruktur GRI	203:	Dampak
Ekonomi	Tidak
Langsung

203-2



105

P
T

 Tirta Investam
a (D

ano
ne-A

Q
U

A
)

Lap
o

ran K
eb

erlanjutan 

sDG’s Tema bisnis Relevansi GRI 
standard

12.	RESPONSIBlE	

CONSUMPTION	AND	

PRODUCTION

Menjamin pola produksi
dan konsumsi yang
berkelanjutan

Kualitas udara GRI	305:	Emisi	 305-1,	305-2,	305-3,	
305-4,	305-5,	305-6
305-7

Material GRI	301:	Material 301-1, 301-2

Informasi dan pelabelan produk 
dan jasa

GRI	417:	Pemasaran	
dan Pelabelan

417-1,	417-2,	417-3

Limbah GRI	306:	Air	limbah	
(Efluen)	Dan	limbah

306-1,	306-2,	306-4

13.	ClIMATE	ACTION

Bertindak cepat untuk 
memerangi perubahan iklim 
dan dampaknya.

Efisiensi	energi GRI	302:	Energi 302-1,	302-3,	302-4

Emisi GRI	305:	Emisi 305-1,	305-2,	305-3,	
305-4,305-5,	305-6
305-7

14.	lIVE	ON	WATER

Melestarikan dan
menggunakan samudera,
lautan serta sumber daya
laut secara berkelanjutan
untuk pembangunan
berkelanjutan

Limbah GRI	306:	Air	limbah	
(Efluen)	Dan	limbah

306-1, 306-2, 306-3

AIr GRI	303:	Air 303-1, 303-3
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sDG’s Tema bisnis Relevansi GRI 
standard

15.	lIFE	ON	lAND

Melindungi, mengembalikan, 
dan meningkatkan 
keberlangsungan pemakaian 
ekosistem darat, mengelola 
hutan secara berkelanjutan, 
mengurangi tanah tandus 
serta tukar guling tanah.

Kepatuhan terhadap peraturan dan 
undang-undang.

GRI	307:	Kepatuhan	
Lingkungan

307-1

16.	PEACE,	JUSTICE	AND	

STRONG	INSTITUTIONS

Mendorong masyarakat yang 
damai dan inklusif untuk 
pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses keadilan 
bagi semua orang, serta 
membangun institusi yang 
efektif, akuntabel, dan inklusif 
di seluruh tingkatan

Anti korupsi GRI	205:	Anti-
Korupsi

205-2,	205-3

Kepatuhan terhadap peraturan dan 
undang-undang.

GRI	102:	Disclosure 
Umum	–	Nilai,	
Prinsip, Standar dan 
Norma	Perilaku

102-16

Perilaku yang etis dan sah GRI	102:	Disclosure 
Umum	–	Nilai,	
Prinsip, Standar dan 
Norma	Perilaku

102-16

Pengambilan keputusan yang 
inklusif

GRI	102:	Disclosure 
Umum	–	Tata	
kelola, keterlibatan 
pemangku 
kepentingan, 
perjanjian 
perundingan kolektif

102-18,		102-40,	102-
41,	102-42,	102-43,	
102-44

17.	PARTNERSHIP	FOR	THE	
GOAlS

Memperkuat perangkat-
perangkat
implementasi
(means of implementation)
dan merevitalisasi kemitraan 
global untuk pembangunan
berkelanjutan

Inisiatif eksternal GRI	102:	Disclosure 
Umum	–	Inisiatif	
eksternal

102-12
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