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“„

Dengan komitmen Green Beauty,
kami akan bertransformasi dan
berusaha secara maksimal untuk
memberikan dampak nyata di
seluruh rantai nilai kami.

Karyawan mengumpulkan sampah selama acara Pembersihan Pesisir Internasional pada 21
September 2019 (diatur dengan mitra kami Ocean Conservancy)

Pesan dari Presiden Global Garnier
Kita hidup di dunia yang berkembang secara
pesat, menghadapi tantangan yang tidak
terduga dalam melestarikan sumber daya alam
dan melindungi iklim untuk generasi mendatang.
Sebagai merek kecantikan alami terdepan
di dunia, kami memiliki kesempatan untuk
membantu menciptakan masa depan yang
positif dengan menjadi pelopor pada kecantikan
yang berkelanjutan, menciptakan produk yang
menghargai lingkungan dan sumber daya alam.
Kami bertekad untuk memainkan peran kami
dengan mengambil komitmen yang ambisius
dan mendorong perubahan dalam industri kami.

kami. Pada tahun 2020, kami akan membuat
terobosan baru dengan membagikan informasi
dampak lingkungan dan sosial dari produkproduk kami melalui label yang bertuliskan
dampak lingkungan dari produk baru untuk
membantu konsumen dalam pemilihan konsumsi
yang berkelanjutan.
Hal terpenting dari ini adalah kami akan berjuang
untuk membuat dampak positif yang lebih
dari sebuah industri kecantikan, secara aktif
berpartipasi dalam melawan polusi plastik. Kami
telah melakukan kerja sama dengan badan Ocean
Conservancy, sebuah lembaga non-pemerintah
yang berfokus untuk mengatasi ancaman lautan
plastik selama lebih dari 30 tahun. Bersamasama, kami akan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai,
serta mendorong karyawan dan konsumen kami
untuk ambil bagian dalam Ocean Conservancy’s
Annual International Coastal Cleanup, kegiatan
satu hari sebagai sukarelawan terbesar di dunia
dalam rangka memerangi limbah plastik di lautan.

Garnier telah mengambil beberapa langkah
nyata dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan
selama beberapa tahun terakhir. Kami telah
memperkuat upaya kami, mencapai batu loncatan
yang penting. Khususnya, kami telah bekerjasama
dengan berbagai lembaga non-pemerintah
untuk membantu memberdayakan masyarakat
melalui program pengadaan yang bertanggung
jawab secara sosial atau bersolidaritas di seluruh
dunia. Selain itu, kami juga mengembangkan
formula baru yang 98% terbuat dari bahan alami
dan memiliki sertifikat Ecocert perawatan kulit
alami, dan terus mengurangi bekas jejak produk
kami. Di pabrik, kami telah mengurangi emisi
CO2 dan penggunaan air secara signifikan.

Seluruh tim Garnier dan semua partner kami
memiliki sebuah hasrat untuk kecantikan dan
komitmennya dalam menciptakan masa depan
yang berkelanjutan untuk dunia kecantikan.
Melalui laporan ini, kami membagikan informasi
terkait kemajuan kami dalam aksi keberlanjutan
kami di 2019, dan mendiskusikan pencapaian,
peluang, dan tantangan kami secara transparan.
Kami tahu bahwa masih banyak hal yang harus
kami lakukan, tapi kami akan tetap ambisius dan
teguh dalam menjalani perjalanan kami ke masa
depan yang berkelanjutan. Dengan berkomitmen
kepada Green Beauty, kami akan mengubah
bisnis kami dan berjuang untuk meningkatkan
dampak melalui rantai nilai kami secara signifikan.

Sekarang, melalui strategi Green Beauty, kami
mengambil langkah lebih jauh lagi dalam
menjalankan komitmen berkelanjutan kami
dengan upaya dan cara yang lebih ambisius. Kami
mengubah setiap tahap pada rantai nilai kami.
Pertama, kami berupaya membuat 100% bahanbahan kami yang dapat diperbaharui bersumber
dari bahan yang berkelanjutan di tahun
2022. Kami berkomitmen penuh melindungi
keanekaragaman hayati dan planet dengan
meningkatkan sains hijau dengan menawarkan
konsumen kami performa tinggi yang sama,
dan memastikan setiap produk Garnier lebih
berkelanjutan dari sebelumnya.

Saya mengundang anda untuk melihat laporan
kami dan menyambut Anda untuk menyaksikan
perjalanan dari awal hingga akhir kami menuju
Green Beauty.

Untuk mengatasi resiko global dari polusi plastik,
kami telah mengarahkan upaya signifikan untuk
mengurangi plastik pada kemasan kami. Kami
menargetkan penggunaan 100% plastik daur
ulang pada kemasan plastik kami di tahun
2025 dan membuat seluruh kemasan kami
dapat di daur ulang. Dan kami terlibat penuh
dalam membantu mengarahkan rantai industri
kami menuju kemasan ekonomi sirkular secara
menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya kami
dalam mengurangi dampak lingkungan produk
kami, kami akan mendukung pabrik dimana
kami memproduksi produk-produk dengan tidak
menggunakan karbon dan mengadopsi 100%
energi yang dapat diperbaharui pada 5 tahun
mendatang. Transparasi merupakan hal yang
utama bagi Garnier. Kami merupakan merek
pelopor yang menginformasikan sumber produk

Adrien KOSKAS

Presiden Global Garnier
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BERKOMITMEN MENUJU

PERJALANAN DARI HULU KE HILIR KAMI
MENUJU KEBERLANJUTAN
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Kunci keberhasilan kami pada tahun 2019 dan komitmen kami
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p.

Berkat
PENGGUNAAN PLASTIK
DAUR ULANG,
kita menghemat

SEMUA PRODUK KAMI
AKAN DIBUAT

PLASTIK BARU

Membantu menghemat
LEBIH DARI 37.000* TON PLASTIK
BARU SETIAP TAHUNNYA

3.670 TON

9,8% dari penggunaan
plastik tahunan kami

KEMASAN
RAMAH LINGKUNGAN

pada tahun 2025

di tahun 2019

TANPA PLASTIK
BARU

pada tahun 2025

di tahun 2019

100%

SEMUA KEMASAN
PLASTIK KAMI AKAN

kotak kardus dan instruksi
penggunaan produk kertas

DAPAT DIGUNAKAN
KEMBALI, DIDAUR
ULANG ATAU DAPAT
TERURAI

MEMILIKI SERTIFIKASI
HUTAN YANG DIKELOLA
YANG BERKELANJUTAN
SEPERTI FSC

p.

22

di tahun 2019

formula-formula perawatan
rambut baru dan telah
diperbaharui kami berada
pada rata-rata

91%

di tahun 2019

90%

BIODEGRADABILITAS*** ATAU PROFIL SOSIAL
(berkisar pada
67% hingga 99%)

pada tahun 2022

SEMUA BAHAN
produk baru atau yang
KAMI YANG DAPAT
diperbaharui memiliki
DIPERBAHARUI
PENINGKATAN
AKAN
MENJADI
DAMPAK LINGKUNGAN

SUMBER YANG
KEBERLANJUTAN

FORMULA
RAMAH LINGKUNGAN

*berdasarkan penggunaan plastik Garnier di tahun 2019
**dibandingkan dengan 2 botol shampoo 250 ml
***sesuai tes OECD 301 atau tes yang setara
informasi sudah diaudit, dapat dilihat pada halaman 45
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Kunci keberhasilan kami pada tahun 2019 dan komitmen kami

p.

28

di tahun 2019

di tahun 2019

KAMI MENURUNKAN

PENGGUNAAN
AIR

EMISI CO2

PADA PABRIK KAMI
SEBANYAK

PADA PABRIK KAMI
SEBANYAK

72%
dibandingkan tahun 2005

dibandingkan tahun 2005

Setara 38.596 ton CO2

0,38 liter
per produk

34% PABRIK

45%

PABRIK YANG
BERKELANJUTAN

KAMI MENGURANGI

KAMI BERSIFAT

CARBON NEUTRAL

66% ENERGI
KAMI DAPAT

DIPERBAHARUI

p.

32

di tahun 2019
KAMI MEMBERDAYAKAN

670 KOMUNITAS

PENGAMBILAN
BAHAN BAKU YANG
BERKELANJUTAN
p.

40

DI SELURUH DUNIA sebagai
bagian dari
PROGRAM SOLIDARITY
SOURCING
yang diterapkan pada
bahan-bahan kami

di tahun 2019
GARNIER
BERSATU DENGAN
OCEAN CONSERVANCY
UNTUK MEMERANGI
LIMBAH PLASTIK DI LAUT

PLANET YANG
LEBIH HIJAU
7

pada tahun 2025

100%

PABRIK KAMI
AKAN BERSIFAT

CARBON
NEUTRAL

DAN HANYA
AKAN
MENGGUNAKAN

ENERGI
YANG
DAPAT
DIPERBAHARUI

pada tahun 2025

KAMI MEMBERDAYAKAN

800 KOMUNITAS
DI SELURUH DUNIA sebagai
bagian dari
PROGRAM SOLIDARITY
SOURCING
kami

di tahun 2019

GARNIER MENGGERAKKAN

373 KARYAWAN
UNTUK MENGUMPULKAN
6,8 TON SAMPAH DALAM
MEMERANGI LIMBAH
PLASTIK DI LAUT

“

fokus berpindah dari pendekatan linear dimana
perusahaan
seringkali
menerapkan
pola
“mengambil, memproduksi, dan membuang”
sumber daya alam, menjadi pola yang memiliki
sistem berkelanjutan, ekonomi regeneratif.

Sebagai merek kecantikan terkemuka,

kami memilki kesempatan untuk
membuat dampak yang nyata,
guna menciptakan akses menuju
kecantikan berkelanjutan untuk
semua.

Ini dibangun berdasarkan kemajuan yang telah
kita miliki dan strategi Green Beauty ini akan
memungkinkan kami untuk membuat kemajuan
lebih lanjut. Ini meliputi komitmen untuk
meningkatkan dampak produk kami sepanjang
siklus hidup mereka, membantu melestarikan
sumber daya alam, memanfaatkan energi bersih
dan mencegah pemborosan.

„

GARNIER BERKOMITMEN KEPADA GREEN
BEAUTY. APAKAH ITU GREEN BEAUTY?
Green Beauty adalah strategi keberlanjutan
yang menyeluruh yang akan memungkinkan
kami mengatasi dampak di seluruh rantai nilai
kami.
Strategi Green Beauty kami didasarkan pada 5
bidang kemajuan: pengemasan yang dirancang
dengan ramah lingkungan, formula yang
dirancang dengan ramah lingkungan, pabrik
yang berkelanjutan, sumber yang berkelanjutan,
planet yang lebih hijau. Ini adalah pendekatan
yang sangat ketat dan ambisius, dan kami akan
terus meningkatkan kinerja kami dan berbagi
kemajuan secara terbuka dan transparan.

wawancara dengan aurélie weinling
GARNIER SEDANG MENGAMBIL LANGKAH
LEBIH JAUH DALAM UPAYA KEBERLANJUTAN,
MENGAPA?
Pada masa ini, dunia kita sedang berhadapan
dengan tantangan yang berbeda dan dari
sisi konsumen terdapat juga perubahan
dalam perilaku mereka,
dimana konsumen
menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga
lingkungan dan menghemat sumber daya alam
untuk generasi mendatang. Kami memiliki
kesempatan untuk membuat dampak yang
nyata, membantu terwujudnya akses menuju
kecantikan berkelanjutan untuk semua. Kami
berkomitmen untuk berusaha dalam setiap
langkah dalam perjalanan ini dan mencapai
ekspektasi dari konsumen untuk perubahan
yang positif. Khususnya, kami percaya untuk

BAGAIMANA GARNIER AKAN MENCAPAI
KOMITMENNYA YANG AMBISIUS?
Bekerja sama dengan mitra kami adalah kunci
untuk menggerakkan komitmen keberlanjutan.
Kami berkolaborasi dengan banyak mitra
di seluruh perusahaan kami, di seluruh tim
termasuk pemasaran, penelitian, manufaktur,
pembelian, inovasi pengemasan, dan banyak
lagi. Setiap hari saya terinspirasi oleh semangat
dan antusiasme semua karyawan Garnier untuk
mempromosikan program keberlanjutan. Di
luar kolaborasi internal kami, kami juga terlibat
dengan mitra seperti pengemasan dan pemasok
bahan baku, dan lembaga non-pemerintah. Kita
semua berkomitmen untuk bergerak ke arah
yang sama.
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wawancara dengan aurélie weinling
APA SAJA TANTANGAN UTAMA YANG
DIHADAPI?
Mengubah cara kami beroperasi adalah
perjalanan
jangka
panjang
dan
kami
menghadapi banyak tantangan. Sangat penting
untuk menghadirkan produk yang berkelanjutan
tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan
kinerja produk. Ini juga merupakan kunci untuk
mempertahankan harga yang terjangkau karena
kami percaya bahwa kecantikan berkelanjutan
harus dapat diakses oleh semua. Inovasi dan
semangat adalah apa yang membantu kami
dalam mengambil langkah-langkah utama:
kemasan baru tanpa plastik, formula terobosan
dengan bahan-bahan alami yang didukung oleh
sains hijau, peralatan baru untuk menghemat
air di pabrik kami, dan banyak lagi yang akan
hadir tahun demi tahun.

Aurélie WEINLING

Garnier International
Scientific & Sustainability
Director

MENGAPA INI DISEBUT LAPORAN KEMAJUAN?
Transparansi
terus
menjadi
bagian dari
perjalanan
keberlanjutan
kami.
Kami
berkomitmen
untuk
mengkomunikasikan
kemajuan kami secara terbuka, memperjelas
kinerja kami, tantangan yang kami hadapi, dan
perjalanan ke depan. Ini didasarkan pada upaya
perintis kami untuk mengomunikasikan asalusul bahan-bahan kami pada tahun 2017. Kami
akan menyoroti bagaimana kinerja kami di setiap
komitmen dari sumber bahan dan formula alami
yang efisien hingga produksi dan pengemasan
dengan informasi konkret akan kemajuan, hasil,
dan inisiatif kecantikan berkelanjutan kami.
Selain itu, kami akan meluncurkan inisiatif
pertama kami untuk meningkatkan kesadaran
akan komitmen kecantikan berkelanjutan
kami secara publik, menyoroti bagaimana
kami mengambil tindakan untuk melindungi
lingkungan di seluruh rantai nilai kami.
Laporan kemajuan ini memberikan ringkasan
keseluruhan dari kemajuan Garnier dalam lima
area fokus utama Green Beauty. Data yang
diidentifikasi oleh tanda centang ini
telah
diaudit oleh auditor eksternal (lihat detail p.45).

Target Berbasis Sains
Didirikan oleh CDP, The United National Global Compact,
World Resources Institute (WRI) dan lembaga nonpemerintah WWF, inisiatif Target Berbasis Sains (TBS)
berupaya mendorong bisnis untuk berkomitmen pada
transisi sukarela menuju ekonomi rendah karbon, sejalan
dengan Perjanjian Paris. Inisiatif TBS telah membentuk
kerangka kerja yang mewajibkan perusahaan untuk
melibatkan seluruh rantai nilai mereka dalam jangka
panjang, dan mengevaluasi rencana usaha dalam
mengatasi iklim.
Pada tahun 2018, L’Oréal mulai mempraktikkan
komitmen TBS 2030-nya. Ini disetujui pada akhir 2017
dan karenanya komitmen ini sesuai dengan lintasan
yang akan memungkinkan pemanasan global tetap
di bawah 1,5 ° C, seperti yang disyaratkan oleh para
ahli dari Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), badan PBB untuk menilai ilmu pengetahuan
terkait dengan perubahan iklim.
Dengan cara ini, L’Oréal telah berkomitmen untuk
mengurangi seluruh emisi gas rumah kaca (Lingkup
1, 2 dan 3) sebesar 25% secara absolut, dibandingkan
dengan 2016. Ini mencakup baik yang diproduksi secara
langsung oleh Grup dan yang diproduksi secara tidak
langsung , seperti melalui kegiatan pemasoknya atau
penggunaan produk oleh konsumen. Sebagai bagian
dari Grup L’Oréal, Garnier berkomitmen kuat untuk
berkontribusi pada komitmen ini.
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KEMASAN
RAMAH
LINGKUNGAN

kemasan ramah lingkungan
pada tahun 2025

pada tahun 2025

SEMUA PRODUK KAMI
AKAN DIBUAT

SEMUA KEMASAN PLASTIK KAMI
AKAN DAPAT DIGUNAKAN

TANPA PLASTIK BARU

KEMBALI, DIDAUR ULANG
ATAU DAPAT TERURAI

dapat membantu menghemat LEBIH DARI
37.000 TON* PLASTIK BARU SETIAP TAHUNNYA

MENUJU MODEL
KEMASAN SIRKULAR
Garnier berkomitmen pada kebijakan
inovasi dalam mengoptimalkan kemasan
untuk mendorong ekonomi sirkular.
Kami memiliki satu tujuan yang ambisius
untuk mengubah cara kemasan di desain
dan di produksi, mengarah ke ekonomi dan
hasil dampak ke lingkungan yang lebih baik,
bersamaan dengan masih memanfaatkan
kegunaan dari kemasan platik. Visi ini dibangun
dan sejalan dengan prinsip dari ekonomi sirkular,
sebuah model ekonomi yang bersifat restoratif
dan desain yang regeneratif. Garnier bertekad
untuk memindahkan rantai nilai plastik ke arah
nilai yang positif, ekonomi yang lebih kuat dan
memberikan dampak terhadap lingkungan
yang lebih baik.

mengukur dampaknya terhadap lingkungan
dan untuk mengurangi jejak lingkungan
dari kemasannya. Pada tahun 2007, Garnier
menetapkan standar tinggi untuk pengemasan
agar menghormati kesehatan dan keselamatan
konsumen. Misalnya, 100% dari bahan kemasan
yang bersentuhan langsung dengan formula
bersertifikasi food grade. Sekarang, Garnier
akan selangkah lebih maju dengan berkomitmen
untuk pindah ke kemasan ekonomi sirkular.

Konsumsi plastik Garnier mewakili 37.441
ton plastik pada 2019. Meskipun ini rendah
dibandingkan dengan 359 juta ton yang
diproduksi secara global, selama lebih dari
10 tahun, Garnier telah menempuh kebijakan
keberlanjutan
yang
ambisius,
termasuk
pekerjaan mendalam tentang penggunaan
plastik. Garnier telah menganalisis siklus hidup
produknya selama beberapa tahun untuk

Sebagai bagian dari L’Oréal Group, tim kemasan kami
TELAH bekerjasama dengan Foundation Ellen Mac
Arthur selama bertahun-tahun dan menjadi anggota
inti sekitar 2 tahun yang lalu.
Mereka adalah anggota dari Dewan Penasehat untuk
grup “New Plastic Economy” yang secara aktif terlibat
dalam proyek penggunaan plastik dan menandatangani
KOMITMEN GLOBAL ELLEN MACARTHUR.

*berdasarkan konsumsi plastik Garnier pada tahun 2019
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kemasan ramah lingkungan
4. DAUR ULANG
Pada tahun 2025, Garnier berkomitmen
menggunakan 100% kemasan plastik yang
dapat digunakan kembali, dapat di daur ulang
dan dapat terurai.
Untuk
dapat
menggunakan
kembali
1. MENGGUNAKAN BAHAN DAUR ULANG: kemasan yang sudah terpakai, Garnier juga
mengembangkan program untuk mendorong
ZERO VIRGIN PLASTIC
Pada tahun 2025, Garnier berkomitmen untuk konsumen melakukan daur ulang dan membantu
menghilangkan virgin plastic sepenuhnya dari memajukan ekonomi sirkular.
seluruh produk di dunia.
Garnier akan menggunakan 100% bahan yang Dengan mengambil tindakan untuk mencapai
sudah terpakai oleh konsumen atau bioplastik.
tujuan ini, kami secara bertahap akan mengurangi

Garnier telah mengembangkan strategi
untuk dapat memperoleh kemasan yang
ramah lingkungan berdasarkan 4 pilar:

penggunaan bahan bakar fosil dan membantu
percepatan perubahan ke ekonomi sirkular.

2. MENDESAIN ULANG DAN BERINOVASI
Garnier berkomitmen mengurangi berat dan
ukuran pada kemasan dan berinovasi menuju
kemasan tanpa plastk (plastic-free packaging)
yang baru.
Kami juga sedang mencari alternatif baru untuk
menggantikan kemasan sekali pakai.

Untuk dapat mencapai ini, Garnier bekerjasama dengan berbagai mitra untuk mendapatkan keuntungan
dari teknologi terbaik

Strategi “3R”

3. MENGGUNAKAN KEMBALI
Garnier
berkomitmen
untuk
mendorong
penggunaan ulang atau sistem isi ulang.
Kami sedang menguji kerjasama dan model
yang baru.
Diantaranya, Garnier bekerja sama dengan
LOOPTM di Januari 2020 untuk mencoba
sistem penyimpanan yang baru untuk kemasan
berkelanjutan.

Strategi kemasan Garnier mengikuti kebijakan 3R L’Oréal
Group: RESPECT (menghargai) konsumen, lingkungan,
dan keanekaragaman hayati, REDUCE (mengurangi)
kemasan pada volume dan berat, dan REPLACE
(mengganti) materi yang sudah ada dengan materi yang
memberikan dampak lebih sedikit terhadap lingkungan

apakah anda tahu?
PRODUKSI SAMPAH PLASTIK DUNIA

359 JUTA TON

(2018 - semua sektor)

Polusi plastik telah menjadi tantangan tersendiri
dalam beberapa dekade.
Saat ini, lebih dari 350 juta ton sampah
diproduksi setiap tahun, dan hanya 20% sampah
plastik yang terdaur ulang di seluruh dunia.
Sisanya hanya menjadi sampah, mencemari
lingkungan.

Dalam skala global:
•
Produksi plastik menyumbang 4% dari total permintaan
minyak dan gas setiap tahunnya.
•
Polusi plastik merusak satwa liar dan ekosistem alam dan
berkontribusi dalam perubahan iklim.
•
Sekitar 8 juta ton plastik mengalir ke dalam laut setiap
tahunnya. Pada tahun 2025, ilmuwan memprediksi bahwa
jumlah plastik akan lebih banyak dibandingkan ikan di laut.

Sebagai bahan yang murah, serbaguna dan kuat, plastik hadir
di dalam kehidupan kita sehari-sehari. Hal ini mendorong
peningkatan produksi plastik global secara cepat, terutama
plastik sekali pakai. Saat ini, lebih dari 75% plastik yang
dirproduksi di dunia menjadi sampah..

Mayoritas polusi plastik saat ini disebabkan oleh model bisnis
yang mendukung penggunaan plastik sekali pakai: manajemen
pembuangan sampah yang bocor ke lingkungan dan rantain
pasokan yang memproduksi 5x lebih banyak virgin plastik
dibandingkan plastik daur ulang.

Sumber: https://www.statista.com dan WWF 2019 plastic
report
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kemasan ramah lingkungan
GARNIER BERKOMITMEN UNTUK MENGOPTIMALKAN
KEBIJAKAN INOVASI KEMASAN UNTUK MENDORONG
EKONOMI SIRKULAR

1

MENGGUNAKAN BAHAN
DAUR ULANG

MENDAUR ULANG

4

Mendorong konsumen untuk
melakukan daur ulang dengan
tujuan mengurangi sampah plastik
ke lingkungan dan mencegah
dampak negatif yang secara
bersamaan membuat jalur daur
ulang dengan kualitas tinggi untuk
menyediakan performa yang sama
dengan virgin plastic.

ZERO VIRGIN PLASTIC

Menggunakan 100% bahan yang
sudah terpakai oleh konsumen atau
bioplastik.

2

MERANCANG
ULANG DAN
BERINOVASI

3

Mengurangi berat dan
ukuran kemasan, berinovasi
memperkenalkan
kemasan tanpa plastik
yang baru (plastic-free)
dan memberikan opsi
untuk dapat digunakan
kembali guna mengganti
penggunaan sekali pakai.

13

MENGGUNAKAN
KEMBALI
Mendorong
penggunaan kembali
atau sistem isi ulang.

kemasan ramah lingkungan
MENGGUNAKAN BAHAN DAUR ULANG

1 ZERO VIRGIN PLASTIC

Menuju penggunaan 100% bahan yang telah dipakai konsumen
dan bioplastik dengan sumber yang berkelanjutan

di tahun 2019

di akhir tahun 2020

Berkat

SELURUH BOTOL FRUCTIS
AKAN TERBUAT DARI 100%

PENGGUNAAN
PLASTIK
DAUR ULANG,

PLASTIK DAUR ULANG
DI EROPA & AMERIKA SERIKAT
Berkat PENGGUNAAN

kita menghemat

3.670
TON
VIRGIN PLASTIC

PLASTIK DAUR ULANG,
kami memiliki sasaran untuk
menghemat

9,8% dari penggunaan
plastik tahunan kami

2015
Botol Whole Blends
pertama yang
menggunakan

30% PLASTIK
DAUR ULANG*
(US)

pada tahun 2025
SEMUA PRODUK
KAMI TERBUAT
DARI

ZERO VIRGIN
PLASTIC

7.000
TON
VIRGIN PLASTIC

2016

2019

Botol Fructis pertama
yang menggunakan

Botol pertama yang diproduksi dengan

50% PLASTIK
DAUR ULANG*

100% PLASTIK
DAUR ULANG*

(US)

(EU & US)

membantu menghemat
LEBIH DARI 37.000 TON
VIRGIN PLASTIC
SETIAP TAHUNNYA

2019
Botol Garnier Bio &
Ambre Solaire Oil terbuat darf

100% PLASTIK
DAUR ULANG*

*Kecuali bagian tutup dan pompa

apakah anda tahu?
JENIS PLASTIK APAKAH YANG DIGUNAKAN ulang plastik yang paling sering didaur ulang di dunia.
PADA KEMASAN?
Saat ini, sebagian besar plastik yang digunakan pada APA ITU PCR (POST-CONSUMER RECYCLED)?

PCR adalah plastik yang didaur ulang dari limbah plastik
yang berasal dari produk konsumen. Bahan-bahan ini
akan didaur ulang menjadi kemasan baru melalui program
pengumpulan, penyortiran dan daur ulang.

kemasan
adalah
PET
(Plyethylene
Terephtalate),
PP (Polypropylene), dan PE (Polyethylene), dan
masing-masing memiliki karakter bahan kimia yang
berbeda. Bahan-bahan ini dapat didaur ulang dan
digunakan beberapa kali, dan menjadi bahan daur
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wawancara dengan gregory arnal
masa depan bahan daur ulang,
dipersembahkan oleh biotechnology

BAGAIMANA
ANDA
DAPAT
BERHASIL
MENGHASILKAN ZERO VIRGIN PLASTIC PADA
TAHUN 2025?

Untuk membuat peta rencana zero virgin plastic,
kami telah menyaring seluruh portofolio Garnier,
termasuk semua produk yang sudah ada maupun
inovasi mendatang, untuk melihat bagaimana kami
dapat meningkatnya setiap produknya.
Bekerjasama dengan supplier kemasan dan pabrik
plastik, kami mengembangkan sumber pasokan PCR
yang kuat, untuk mencapai 100% di tahun 2025.

CARBIOS Carbios telah mengembangkan proses daur
ulang enzimatik bio untuk plastik yang memecah
polimer menjadi komponen dasar (monomer) yang
biasanya digunakan untuk membuat bahan tersebut.
Setelah dipisahkan dan dimurnikan, monomer dapat
digunakan kembali untuk membuat plastik yang
serupa dengan virgin plastic, tanpa kehilangan nilai
apa pun saat proses daur ulang.
Proses biologis ini bebas dari kendala yang dihadapi
teknik
konvensional daur ulang dan merupakan
langkah awal untuk mengembangkan cara baru
mengelola siklus hidup plastik sejalan dengan ekonomi
sirkular.
Grup L’Oréal menciptakan konsorsium untuk
mengembangkan inovasi ini dan Garnier akan menjadi
merek yang pertama menerima plastik daur ulang
yang dibuat dari terobosan ini.
Teknologi ini akan dimanfaatkan pada saat merancang
kemasan baru, dan membantu mendorong ekonomi
sirkular.

APA SAJA TANTANGAN UTAMANYA?

Salah satu tantangan terbesarnya adalah untuk
mengembangkan bahan bekerlanjutan dari sumber
lokal. Kami ingin bisa membeli bahan-bahan di pasar
terdekat, untuk mengurangi jejak karbon kami,
dan memastikan cukupnya ketersediaan bahan
daur ulang. Misalnya, ini adalah tantangan yang
nyata untuk ke sumber PCR PP – bahan yang kami
butuhkan untuk seluruh tutup plastik – di Eropa.
Ada juga tantangan ekonomi. Biaya bahan
berkelanjutan jauh lebih mahal dibandingkan
dengan bahan konvensional, PE dengan harga 60%
lebih mahal daripada virgin plastic dan harga PET
20% lebih tinggi.
Pada waktu yang bersamaan, kami juga harus
mematuhi standar kualitas sebuah merek. Tujuan
kami adalah menggunakan 100% PCR tanpa
mengurangi persyaratan food grade. Di luar kualitas,
kami berusaha untuk meningkatkan tampilan PCR,
yang dapat berdampak pada warna dan transparansi
kemasan.

BAGAIMANA ANDA DAPAT MERAIH 100%
SACHET PCR DI NEGARA BERKEMBANG?

Sachet memiliki popularitas yang tinggi di negaranegara berkembang, karena mereka menawarkan
kuantitas yang sempurna sambil memastikan kualitas
dan keamanan produk dengan harga terjangkau.
Bagaimana pun, sachet terbuat dari beberapa lapis
material yang membuat mereka sulit untuk didaur
ulang.
Kami sedang berusaha untuk membuat 100% sachet
daur ulang yang terbuat hanya dari satu material,
untuk mencapai target kami di tahun 2025.

Grégory ARNAL

Head of Operations
Product Development
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2 MENDESAIN KEMBALI DAN BERINOVASI

Mengurangi berat dan ukursan kemasan, berinovasi memperkenalkan kemasan
tanpa plastik dan memberikan pilihan kemasan yang dapat digunakan kembali
untuk mengganti kemasan sekali pakai.

di tahun 2019

100%

kotak kardus dan kertas
pada produk terdapat
instruksi bahwa produk ini
memiliki
SERTIFIKAT
KEBERLANJUTAN HUTAN
seperti FSC

pada tahun 2020

NO. 1
SEBAGAI GENERASI

KAMI AKAN MELUNCURKAN

ZERO
80%
PLASTIC- PLASTIK
PERTAMA INTEGRASI
BERKURANG*
KARDUS TABUNG
PACKAGING
ECOPACK:

PADA SAMPO PADAT

sampo padat

ecopack

Di tahun 2020, pertama kalinya Garnier akan
memperkenalkan sampo padat.
Inovasi ini merupakan solusi tanpa plastik
dan memberikan jalan baru menuju program
keberlanjutan, kosmetik tanpa air. Kemasan ini
terbuat dari 100% kardus bersertifikat FSC.

Di tahun 2020, pertama kalinya Garnier akan
meluncurkan Ultra-Doux Ecopack 500 ml.
Inovasi ini mengurangi 80% kuantitas plastik,
mendorong cara baru dalam menggunakan
sampo yang hanya memiliki sedikit dampak
terhadap lingkungan.

apakah anda tahu?
APA ITU FSC?

The Forest Stewardship Council (FSC) adalah suatu organisasi nirlaba internasional,
multi stakeholder, dan didirikan pada tahun 1993. Misi FSC adalah memajukan
lingkungan yang layak, bermanfaat secara sosial dan ekonomis dengan manajemen
hutan dunia yang dapat berjalan terus.
*dibandingkan dengan dua botol sampo 250 ml
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generasi pertama integrasi
kardus tabung

wawancara dengan philippe bonningue
BAGAIMANA PROYEK INI BERKEMBANG?

Kami terus meningkatkan jejak lingkungan pada
kemasan kami sejak tahun 2017. Saat ini, kami akan
meluncurkan sebuah teknologi baru yang berdasar
pada kertas bersertifikat. Bekerjasama dengan
perusahaan kemasan Albea untuk bersama-sama
mengembangkan inovasi ini, kami menargetkan untuk
menciptakan kemasan tabung baru sebagai produk
kosmetik kami dimana sebagian plastik kami sudah
diganti dengan kardus. Kerjasama ini mencerminkan
kedua ambisi tanggung jawab dari kedua perusahaan
dan pentingnya kolaborasi lintas industri dalam
mengembangkan terobosan inovasi-inovasi baru.
Solusi kemasan baru ini akan digunakan pada produk
Garnier Bio Hemp Moisturizer mendatang.

Di tahun 2020, Garnier akan meluncurkan
generasi pertama integrasi kardus tabung pada
Garnier BIO sebagai bagian dari kerjasama yang
baru terjalin diantara L’Oréal Group dan Albea.
Kedua perusahaan ini telah mengembangkan
kosmetik tabung pertama unuk menggantikan
bagian plastik dengan bahan kertas yang
bersertifikat.

APA KEUNTUNGAN UTAMA DARI TABUNG
BERBASIS KARDUS?

Kemasan tabung baru ini telah dirancang sebagai
solusi alternatif untuk jenis kemasan kosmetik
tertentu dan memiliki profil lingkungan yang lebih
baik dibandingan dengan tabung kami saat ini,
dievaluasi memlalui multi-kriteria analisis siklus
hidup. Garnier juga mengambil kesempatan untuk
mengurangi ukuran dari tutupnya dan dengan
demikin mengurangin tambahan penggunaan plastik.
Berkat inovasi ini, Garnier akan mengurangi jumlah
plastik sebesar 49% per tabung, selagi mendorong
penggunaan bahan terbarukan.
Kami sekarang sedang mengerjakan inovasi generasi
berikutnya, membuat produk yang dapat didaur
ulang dan menambahkan plastik PCR.

APA SAJA AMBISI ANDA?

Ambisi kami saat ini adalah untuk mempercepat
pengembangan solusi pengemasan yang inovatif
dan bertanggung jawab. Ini hanya dapat terwujud
melalui kerjasama dengan konsumen dan mitra kami
untuk menciptakan keamanan, sirkular, kemasan
dengan dampak rendah, dan memenuhi ekspektasi
konsumen.

BAGAIMANA INOVASI INI DAPAT MEMAINKAN
PERAN UTAMA PADA KOMITMEN GARNIER?

Philippe BONNINGUE
Global Director
of Sustainable Packaging

Agar sepenuhnya transparan, solusi yang kami
butuhkan untuk mencapai 100% komitmen kami dalam
daur ulang dan plastik daur ulang belum ditemukan
pada beberapa produk seperti sachet, sample,
pompa (pump), dan sarung tangan (yang terdapat
di kita pewarna rambut). Kami harus berinovasi pada
kategori ini, bekerjasama dengan mitra kami. Dan ini
sangat membuat kami bersemangat.
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KEMASAN YANG LEBIH RINGAN
di tahun 2019

di akhir tahun 2020

DENGAN MEMBUAT KEMASAN YANG
LEBIH RINGAN,

MERINGANKAN KEMASAN ,

592 TON VIRGIN PLASTIC

agar
PLASTIK
DAPAT DIHEMAT PADA TAHUN 2020

kami akan terus

858 TON

kita dapat menghemat lebih dari

1,6% dari penggunaan plastik setiap tahunnya

DI SELURUH DUNIA

eropa

-99 TON

-108 TON

-22 TON

Dengan kolaborasi yang kuat diantara tim kemasan, desain, dan
pemasaran, kami telah merancang kemasan yang lebih ringan dengan
tetap mempertahankan ergonomis dan format ikonik.
-45 TON

Kami telah mengurangi ukuran tissue mask sheet dan di
tahun 2020, kami akan menghilangkan lapisan plastik
bagian dalam tanpa mengurangi kualitas produk.

botol 100/125ml

Kami telah mengurangi jumlah
plastik pada tutup Ultra Doux
Range.

setara dengan

16 JUTA

BERKURANGNYA BOTOL PLASTIK*
*35g botol plastik
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asia selatan
Di tahun 2019, secara signifikan,
kami telah mengurangi ukuran dari
produk sachet perawatan kulit.
-137 TON

-39 TON

Dengan merancang ulang tutup
dan botol deodoran, kami telah
mengurangi kuantitas plastik
yang digunakan.

afrika timur tengah

-2 TON

negara latin
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3 MENGGUNAKAN KEMBALI
Mendorong penggunaan kembali atau sistem isi ulang.
kembali. Produk akan langsung dikirimkan kepada
konsumen dan akan dikembalikan lalu diisi ulang.
Produk akan dikirimkan secara langsung kepada
konsumen dan kemudian dikembalikan dan diisi
ulang. Sistem ini menyatukan merek dan retailer
besar melalui ide untuk mengganti kemasan
sekali pakai menjadi kemasan sirkular. Kemasan
apa pun yang terlibat dalam skema akan kembali
digunakan, sementara produk residual dapat
didaur ulang atau digunakan kembali. Kami
percaya Loop™ akan melengkapi upaya kami
yang sudah ada untuk menciptakan sistem
kemasan dengan desain sirkular. Kami tidak dapat
menciptakan ekonomi sirkular. Tidak ada bisnis
yang bisa. Itu sebabnya kerjasama dengan Loop™
sangat penting, memungkinkan kami untuk belajar
dari contoh proyek dan mengimplementasikan
solusi yang sudah dioptimalkan.

Di tahun 2020, Garnier akan meluncurkan
partisipasinya di Loop™ – sebuah inovasi
platform belanja sirkular yang menggantikan
penggunakan sekali pakai, kemasan sekali
pakai dengan jangka panjang, kemasan
yang dapat digunakan kembali.,
Proyek perdana akan dilakukan dengan
Carrefour di Perancis (Île-de-France, dimulai
dengan produk-produk Haircare).

Di tahun 2020, Garnier akan meluncurkan
partisipasinya di Loop™ – sebuah inovasi platform
belanja sirkular yang menggantikan penggunakan
sekali pakai, kemasan sekali pakai dengan
jangka panjang, kemasan yang dapat digunakan
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4 DAUR ULANG
Mendorong konsumen untuk mendaur ulang sampah plastik untuk
membantu mengurangi polusi sampah dan dampak negatif lainnya

pada tahun 2025
SELURUH KEMASAN PLASTIK KAMI AKAN DAPAT

DIGUNAKAN KEMBALI, DIDAUR ULANG, DAN
TERURAI
Ekonomi sirkular hanya dapat terwujud jika kita dapat memutuskan rantai sampah pada
umumnya (ambil-pakai-buang).
Edukasi adalah kunci dalam menggerakkan transformasi dan mendorong kebiasaan
keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Program Daur Ulang Nasional Terracycle
di 4 negara:
Australia (sejak 2006) • Prancis (dimulai
2020) • Inggris (sejak 2017) • AS (sejak 2011)
Misalnya, di AS, Garnier telah mengumpulkan lebih
dari 13,3 juta kemasan kecantikan dan mendonasikan
$249.200 sejak program ini diluncurkan pada tahun
2011.
Di tahun 2019, kami bekerjasama dengan retailer
Tesco di Inggris untuk membuat program daur ulang
sekolah terbesar di dunia. Bersama, kami meluncurkan
kompetisi nasional untuk meningkatkan kesadaran
akan daur ulang kepada 300.000 siswa (dan orang
tua-nya) mengenai bagaimana cara mendaur ulang
produk-produk kamar mandi.

Botol dan Box ini memiliki masa depan, ayo
daur ulang mereka!

GARNIER MEMILIKI TARGET UNTUK MENYEDIAKAN
INFORMASI DAUR ULANG DI KEMASANNYA KEPADA KONSUMEN
Diatas dari peraturan yang berlaku, produk kami menampilkan langkah demi langkah informasi untuk memilah dan mendaur ulang produk-produk kami secara
efektif
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BAGAIMANA ANDA MENGINFORMASIKAN INI
KEPADA KONSUMEN?

Pertama, menambahkan instruksi daur ulang pada
seluruh kemasan di akhir tahun 2021 untuk membantu
meningkatkan kebiasaan daur ulang. Dan di setiap
laman produk Garnier pada situs web Garnier. Kami
juga menyediakan informasi lokal mengenai daur
ulang yang relevan.
Kemudian, kami akan menyediakan video dan
Di tahun 2020, untuk
tutorial di berbagai saluran, berbagai jenis plastik,
dan perbedaan antara yang sudah didaur ulang
mendorong perubahan
atau dapat didaur ulang pada media sosial Garnier
(Facebook, Instagram) dimulai pada Mei 2020. Untuk
perilaku pada konsumen
dapat mengubah semua orang menjadi ahli dalam
dalam mendaur ulang
mendaur ulang, dan menghilangkan limbah kemasan.
contoh, kami akan menjelaskan bagaimana
produk kamar mandi, Garnier Sebagai
menghilangkan label pada Micellar Water kami, dan
pada tempat sampah biasa selagi
akan melangkah lebih jauh meletakkannya
membuang botolnya di tempat sampah daur ulang.
dari sekedar informasi yang
tertera pada kemasan
untuk meningkatan kesadaran cara mendaur ulang PELAJARI LEBIH LANJUT MENGENAI DAUR ULANG PADA
yang baik
GARNIER.COM

wawancara dengan gregory benoit
MENGAPA ANDA MEMUTUSKAN UNTUK
MENGATASI MASALAH DAUR ULANG?

Saat ini, hanya 20% dari sampah plastik didaur ulang
di seluruh dunia, dan sekitar 8 juta ton plastik mengalir
ke laut setiap tahunnya. Di tahun 2050, ilmuwan
memprediksi bahwa jumlah plastik akan lebih besar
dibandingkan ikan di laut.*
Di dalam kasus ini, orang-orang cenderung untuk tidak
melakukan daur ulang terhadap produk yang berada
di kamar mandi mereka karena mereka tidak memiliki
tempat sampah daur ulang atau tidak tahu apa yang
dapat didaur ulang dan apa yang tidak.
Maka dari itu, kami percaya ini adalah tanggung jawab
kami untuk meningkatkan kesadaran mendaur ulang
dengan memberikan informasi yang bermanfaat
mengenai instruksi daur ulang dan penyortiran.

Grégory BENOIT

Deputy General Manager

apakah anda tahu?
Keterlibatan konsumen adalah kunci terhadap dampak yang lebih besar pada polusi plastik:
Di Brazil, 46% orang mengkhawatirkan polusi plastik di laut, tetapi hanya 32% yang mendaur ulang kemasan
dari produk kecantikan yang bisa didaur ulang. Di AS, 36% dan 55% di Prancis**
*Sumber: WWF Plastic Report 2019
**L'Oréal and IFOP study - 2019 - “Consumer perception of the Sustainable Cosmetics”
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FORMULA
RAMAH
LINGKUNGAN

formula ramah lingkungan
di tahun 2019

formula perawatan rambut terbaru
atau formula yang telah diperbarui
memiliki rata-rata

91%

BERSIFAT
BIODEGRADABILITAS*

di tahun 2019

pada tahun 2025

dari produk baru maupun yang
diperbaharui telah MENINGKAT

SEMUA BAHAN-BAHAN
YANG DAPAT DI PERBAHARUI AKAN JUGA
BERSUMBER DARI

(mulai dari 67% sampai 99%)

90%

DALAM SEGI PROFIL
LINGKUNGAN DAN SOSIAL

*berdasarkan OECD 301 atau tes setara

SUMBER YANG
BERKELANJUTAN

MENUJU GREEN SCIENCES
Garnier telah berkomitmen dalam hal lingkungan alam dan sangat percaya dalam green
sciences: performa terbaik dari alam yang didorong oleh ilmu pengetahuan bersamaan
dengan menghargai lingkungan sekitar.

Kami berkomitmen untuk mengutamakan
penggunaan green formulas, green
transformasi dan bahan-bahan baku
berkelanjutan, sumbernya, serta
pengambilan bahan yang bertanggung
jawab. Kami akan menggunakan lebih
banyak sumber alami dan bahan–bahan
nabati yang terbarukan, dan terus
meningkatkan dampak formula kami
terhadap lingkungan, tanpa mengurasi
kualitas produk, keamanan, atau pun
kinerja.
MENGAMBIL KINERJA TERTINGGI DARI ALAM
YANG DIDUKUNG OLEH ILMU PENGETAHUAN
Di Garnier kami percaya pada alam. Alam
menciptakan solusi yang efektif dari keterbatasan
sumber daya alam. Alam tidak mengenal limbah.
Alam menggunakan ilmu pengetahuan. Kami
percaya bahwa mengekstraksi yang terbaik dari
alam secara berkelanjutan dan memaksimal
keefisienannya.

Menggunakan ilmu pengetahuan adalah cara
terbaik untuk merawat kulit dan rambut.
Di tahun 2017, Garnier meluncurkan produk
perawatan kulit pertama yang diformulasikan
dengan 96% bahan alami, diikuti pada tahun
2018 oleh produk Fructis Hari Food dengan
98% bahan alami dan Herballa, pewarna kami
yang 100% terbuat dari bahan alami.

apakah anda tahu?
APA ITU BAHAN YANG TERBARUKAN?

APA YANG DIMAKSUD DENGAN SUMBER YANG
BERKELANJUTAN?

Bahan baku terbarukan berasal dari tumbuhan, hewan atau,
mikroba yang pada dasarnya diproduksi oleh pertanian,
kehutanan dan kelautan. Mereka beregenerasi secara kontan
dalam sikulas yang singkat (dari beberapa hari hingga
beberapa dekade), durasinya hampir sama dengan durasi
pemakaian mereka.

Bahan baku yang terbarukan dianggap berkelanjutan
bila sumber asalnya dilacak dari sumber yang diketahui
dan merupakan pemembahasan masalah keberlanjutan
yang paling kritis di sepanjang rantai pasokan (termasuk
menghormati hak asasi manusia sebagaimana didefinisikan
oleh Organisasi Perburuhan Internasional, konservasi
keanekaragaman hayati dan pengembangan sosial).
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GREEN SCIENCES

KESEPAKATAN BARU ANTARA SAINS DAN ALAM
GREEN FORMULATION
Formulasi adalah pencampuran ilmu yang dicari
untuk menggabungkan bahan–bahan agar
dapat menghasilkan formula yang dapat dilihat
konsumen kami sebagai penyampaian sensorik
yang unik dan kinerja teknis. Penggunaan
bahan-bahan natural, berasal dari pertanian
yang berkelanjutan dan green transformasi
berada pada jantung dari formula ramah
lingkungan kami.

Green sciences mencakup seluruh pengetahuan
ilmiah dari teknik produksi biomassa yang
inovatif ke “green formulas” dan termasuk
transformasi biomassa menjadi bahan alami
yang memiliki performa tinggi seperti ekstraksi
atau fermentasi dengan cara yang menghormati
lingkungan. Dengan menginvestasikan potensi
green sciences ini, Garnier memanfaatkan
ilmu pengetahuan terbaru untuk melepaskan
kekuatan di alam yang memiliki performa tinggi
dan produk berkelanjutan yang juga diakui
keamanan dan kredensialnya.

dunia tanpa percobaan pada hewan

GREEN CULTIVATION
Ini dimulai dengan praktik pertanian yang
mendorong produksi bahan baku alami
(biomassa) dengan cara melestarikan ekosistem
dan mengurangi dampak pada lingkungan,
menggunakan air lebih sedikit, menghasilkan
emisi karon yang lebih sedikit dan mengurangi
limbah. Banyak dari praktik ini melibatkan
berbagai jenis tanaman dan memanfaatkan
sifat komplementer dari varietas tertentu.

Sejak tahun 1989, Garnier telah berkomitmen pada
dunia tanpa percobaan pada hewan. Kami berhenti
melakukan uji coba pada hewan di laboratorium kami,
14 tahun sebelum hal ini menjadi sebuah hukum. Sebagai merek bagian dari Grup L’Oréal, kami telah berada
di garis terdepan dalam menghadirkan metode alternatif selama lebih dari 30 tahun.

GREEN TRANSFORMATION
Seluruh proses transformasi dengan dampak
lingkungan yang rendah memungkinkan kita
untuk mendapatkan bahan baku baru yang
dapat digunakan dalam formula kami. Ini
termasuk green chemistry, bioteknologi, dan
green extraction. Melalui green chemistry, kami
dapat mensintesis kinerja bahan menggunakan
bahan baku terbarukan berbasis tanaman
dengan dampak yang kecil terhadap lingkungan
sekaligus mengurangi limbah.
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wawancara dengan cyril lemoine
BAGAIMANA LAB PERAWATAN KULIT
MEMANFAATKAN GREEN SCIENCES?

Green sciences adalah kombinasi terbaik diantara
perawatan kulit dan alam. Itu berarti mengekstraksi
yang terbaik dari alam secara berkelanjutan dan
memaksimalkan efektivitasnya menggunakan sains
(ilmu pengetahuan).
Di Garnier, kami telah berkomitmen pada alam dan
kami sangat percaya bahwa green sciences adalah
cara untuk menghasilkan dampak lingkungan
serendah mungkin di setiap tingkatan perjalanan
bahan, mulai dari tumbuhnya bahan baku untuk
memformulasikan produk.

Cyril LEMOINE

Head of Garnier
skincare lab

DAPATKAH ANDA MEMBERIKAN CONTOH
GREEN SCIENCES DI DALAM SEBUAH
PRODUK?

Tanaman rami adalah sebuah contoh bagus dari
inovasi yang didukung oleh green sciences. Minyak
rami kami bersertifikat organik dan menghargai
keseimbangan ekosistem alami dengan benih yang
dipanen pada saat musim gugur, menyesuaikan
siklus alamnya. Pertanian organik juga menggunakan
bahan kimia sintetis dan GMO, serta membatasi
penggunaan zat yang tidak ada secara alami di
tanahnya. Green sciences adalah kombinasi terbaik
diantara perawatan kulit dan alam. Tidak ada panas
yang digunakan dalam proses menghemat energi,
dan CO2, konsumsi dan prosesnya dioptimalkan
untuk meningkatkan produktivitas, dengan beberapa
3,5 kg biji menghasilkan 1 kg minyak.
Pada tingkat formulasi, Hem Gel-cream kami 97%
biodegradable* dan mengandung lebih dari 95%
bahan alami yang diperoleh dengan green chemistry.

produk–produk organik bersertifikat

Di tahun 2019, Garnier memperkenalkan Garnier
BIO, rangkaian baru perawatan kulit organik yang
bersertifikat, terinspirasi oleh keahlian herbalis.
Sertifikasi ini menjamin produk diformulasikan dengan
minimal 95% bahan alami.
Kami memilih tanaman yang kuat untuk setiap jenis
kulit dan merumuskannya dalam 10 produk (perawatan
kulit dan pembersih) organik yang efisien dan
diketahui organik kecuali untuk Spons Konjak, yang
tidak bersertifikat organik. Semua bahan utama kami
diproduksi secara organik dan kebanyakan dari mereka
(seperti lavandin, minyak argan atau lidah buaya)
diperdagangkan secara etis dengan menghormati
keanekaragaman hayati dan memastikan produsen
barang yang adil
*per OECD 301 atau tes setara lainnya
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formula ramah lingkungan

Untuk
membantu
menghemat
air
dan
mengurangi CO2 dan emisi, Garnier juga
berkomiten untuk mengembangkan formula
yang tidak memerlukan pembilasan atau dapat
dibilas secara cepat. Misalnya, Garnier di tahun
2012 meluncurkan produk sampo Ultra Doux Dry
pertamanya. Di tahun 2014, Garnier meluncurkan
Micellar Water (formula untuk menghapus makeup dan membersihkan kulit tanpa perlu dibilas)
dan di tahun 2019, Ultra Doux Milk Mask yang
mudah dan cepat dibilas. Kami akan semakin
sering menawarkan solusi inovasi kamu untuk
mengurangi penggunaan air pada saat produk
digunakan.

MENGHORMATI LINGKUNGAN

Laboratorium kami telah melakukan penilaian
siklus hidup untuk mengukur dampak lingkungan
produk kami selama bertahun-tahun. Studi ini
menyoroti bahwa salah satu formula utama yang
memberikan dampak pada lingkungan adalah
air, khususnya air yang dibuang oleh konsumen
saat membilas produk.
Tim
kami berfokus meningkatkan profil
lingkungan produk Garnier dengan meningkatkan
formula biodegradibilitasnya seperti kemampuan
mereka untuk terpecah oleh mikro-organisme
secara alam di lingkungan. Garnier juga berupaya
mengurangi jejak airnya dan menurunkan
dampak produk pada lingkungan akuatik.

alat “konsepsi lingkungan” yang kuat
Untuk membantu menciptakan formula produk yang
lebih berkelanjutan, Garnier menggunakan Sustainable
Production Optimisation Tool (SPOT) dari Grup L’Oréal
untuk mengukur dampak lingkungan dan dampak sosial dari suatu produk sepanjang siklus hidupnya. Laboratorium kami menggunakan alat untuk menilai potensi
biodegradabilitas produk dan jejak air saat mengembangkan formula baru. Ini membantu untuk memastikan pengembangan formula dengan keamanan yang
optimal, kinerja tinggi dan peningkatan profil sosial dan
lingkungan.

Contohnya, di tahun 2013, Garnier terus menerus
meningkatkan biodregradibilitas dari produk
perawatan rambutnya yang membutuhkan
pembilasan. Di tahun 2109, produk perawatan
rambut kami yang baru setidaknya 86%
biodegradable dengan rata-rata biodegradibiltas
97%.

apakah anda tahu?
Sebagian besar dari bahan yang digunakan dalam formula
kami nantinya akan mencapai limbah air domestik. Untuk
membantu melindungi system kualitas air, kami mengevaluasi
jejak lingkungan dari formula kami dengan fokus khusus
pada air.
Belakang ini, media telah meningkatkan kekhawatiran
tentang dampak dari produk suncare di terumbu karang.
Untuk akasan ini kami melampaui persyaratan peraturan
dengan menguji bahan dan fomula kami secara sukarela di
dalam kondisi garam dan air tawar untuk menjamin bahwa

formula kami tidak membahayakan system air dunia
Secara khusus, kami mengevaluasi formula suncare
menggunakan platform pengujian akuatik, dimana kami
menguji tujuh perwakilan spesies air tawar dan biota laut
untuk menilai nilai eksotoksisitasnya seluas mungkin.
Ini sudah termasuk tiga tes dalam air tawar (pada mikro
krustasea, mikro ganggang, dan telur ikan), dan empat tes
dalam air garam (pada bakteri, mikro – alga, larva landak laut
dan karang.
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formula ramah lingkungan
MENINGKATKAN TRANSPARANSI

PRODUK DENGAN LABEL LINGKUNGAN DAN SOSIAL
PERTAMA

produk
kecantikan
sepanjang
siklus
hidup mereka, telah
menggunakan SPOT
dari
Grup
L’Oréal.
Ini meliputi sumber
bahan,
pengemasan
dan
manufaktur
produk juga dampak
dari
penggunaan
produk
dan
daur
ulang.
Dari
tahun
2020, dimulai dari
produk
perawatan
rambut
Garnier
di
Prancis, informasi ini
akan tersedia untuk
konsumen,
melalui
sistem penilaian yang
jelas dan komparatif.
Berdasarkan
dari
nilai dampak keseluruhannya, setiap produk
diklasifikasikan
untuk
membandingkannya
dengan produk lain pada kategori yang sama,
dengan skala A sampai E dimana A merupakan
profil yang paling disukai oleh planet.

Garnier berkomitmen untuk
mengkomunikasikan secara transparan
dan membantu konsumen memahami
dampak sosial dan lingkungan dari
produknya, berkat produk baru yang unik
yang memiliki label dampak lingkungan.

Garnier memelopori transparansi di tahun 2017,
dimana pertama kalinya Garnier mencantumkan
bahan-bahan pada label produk. Membangun
inisiatif ini, Garnier terpilih oleh Grup L’Oréal
untuk memperlihatkan label produk ramah
lingkungannya. Tindakan ini menjadi bagian dari
komitmen grup untuk membantu konsumen
membuat pilihan konsumsi yang berkelanjutan.
Label baru ini akan memberikan informasi penuh
dan transparan mengenai dampak lingkungan
dan sosial dari produk tersebut.

Dikembangkan dalam kerjasama yang erat
dengan ilmuwan dan para ahli yang independen,
penilaian dampak metodologi ini untuk dalam
industri kecantikan. Ini selaras dengan standar
European Product Environmental Footprint
dan batas planet, iklim, dan kondisi lingkungan Hal yang penting adalah jejak air dan
yang harus dijaga agar umat manusia bisa maju karbon mewakili dampak utama dari produk
kecantikan sehingga kami akan menampilkan
dan berkembang di masa depan.
skor lingkungan secara keseluruhan dan skor
Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 9.000 air dan karbon (A,B,….). Akan ada penjelasan
lebih terperinci mengenai kondisi manufaktur
dan dampak kemasan, dan informasi sosial
akan memenuhi dengan prinsip-prinsip hakhak pekerja PBB yang mendasar dan apakah
pemasok telah mendukung masyarakat yang
mengalamai keterbatasan ekonomi.
Ke
depannya,
kami
berencana
untuk
meluncurkan lebih banyak produk karena kami
terus mengembangkan upaya kami untuk
membantu konsumen lebih mengadopsi gaya
hidup berkelanjutan.

Di tahun 2017, Garnier berinovasi dengan memasukkan asal bahan pada label kemasan.
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PABRIK YANG
BERKELANJUTAN

pabrik yang berkelanjutan
di tahun 2019

di tahun 2019

KAMI MENGURANGI

PENGGUNAAN AIR

100% PABRIK KAMI

72%

KARBON NETRAL

PADA PABRIK KAMI SEBESAR

PADA PABRIK KAMI SEBESAR

dibandingkan tahun 2005

dibandingkan tahun 2005

0,38 liter
per produk jadi

setara 38.596 ton CO2

45%

pada tahun 2025

EMISI GAS CO2

KAMI MENGURANGI

34%

PABRIK KAMI BERSIFAT

KARBON NETRAL

AKAN BERSIFAT

DAN HANYA
MENGGUNAKAN

ENERGI YANG
DAPAT DIPERBARUI

66% ENERGI KAMI

DAPAT DIPERBARUI

MENUJU PABRIK KARBON NETRAL
Berkat usaha ini, Garnier terus mengurangi total
emisi karbon (Lingkup 1 dan 2) dan di tahun
Dengan target untuk menjadikan seluruh
2019, telah menurunkan jejak karbon sebanyak
pabrik karbon netral di tahun 2025, Garnier 72% secara absolut dibandingkan 2005.

menetapkan tujuan yang ambisius.

NANTINYA, PABRIK KARBON NETRAL HANYA
MENGGUNAKAN ENERGI YANG TERBARUKAN
Untuk membuat pabrik mencapai netralitas
karbon, kami memanfaatkan teknologi yang
paling sesuai untuk setiap situs seperti
biometanisasi, panel surya, energi biomassa
dan angin.
Kami sekarang siap berkomitmen untuk
membuat pabrik Garnier 100% karbon netral di
tahun 2025 melalui penggunaan 100% energi
terbarukan.
Ini merupakan langkah penting dalam
mengurangi jejak lingkungan produk kami
selama fase manufaktur dan persiapan
pesananan konsumen.

SAAT INI, PENGURANGAN CO2 DAN EMISI
YANG SIGNIFIKAN
Garnier berkomitmen secara kuat untuk
membuat produk dengan kualitas terbaik di 22
pabrik kami, sambal mengurangi dampak pada
lingkungan.
Selama bertahun-tahun, setiap pabrik diseluruh
dunia, dari Jakarta ke Meksiko, telah berupaya
untuk menurunkan emisi karbon dengan
meningkatkan efisiensi energi melalui rancangan
bangunan yang lebih baik dan penyekatan, juga
menggunakan teknologi energi efisien untuk
proses industri dan akhirnya mencari lebih
banyak sumber energi terbarukan lokal.

apakah anda tahu?
APA YANG DIMAKSUD LINGKUP 1/2/3?

pengurangan limbah

Lingkup 1: emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau
dikendalikan oleh entitas;.
Lingkup 2: emisi tidak langsung sehubungan dengan
konsumsi listrik yang dibeli, panas atau uap yang diperlukan
yang digunakan oleh entitas
Lingkup 3: emisi tidak langsung lainnya yang terkait dengan
rantai pasokan (emisi hulu) dan penggunaan produk dan
layanan selama siklus hidup mereka (emisi hilir).

Di Garnier, kami memprioritaskan misi untuk menghindari
limbah industri. Misalnya, pabrik kami di Karlsruhe, yang
memproduksi rangkaian perawatan kulit Garnier BIO
kami, menggunakan kembali kardus untuk komponen
pengemasan untuk dikirimkan ke pusat distribusi,
membantu menghemat 220 ton limbah setiap tahunnya.
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pabrik yang berkelanjutan

DI TAHUN 2019, PABRIK KAMI DI MONTREAL SUDAH
KARBON NETRAL.
Sebagai bagian dari upaya kami dalam beralih ke
energi yang terbarukan, pabrik kami di Montreal hanya
menggunakan biogas untuk generasi uap dan panas,
diproduksi dalam biodigester yang diberi makan
oleh limbah makanan dan limbah yang diolah. Proyek
biogas diinisiasi oleh pemerintahan Kanada dan
dipimpin oleh kota Saint-Hyacinthe.

PABRIK SETTIMO DI ITALIA MEMPRODUKSI
RANGKAIAN PRODUK FRUCTIS KAMI. PABRIK INI
MENCAPAI KARBON NETRAL PADA TAHUN 2015,
BERKAT INOVASI CAMPURAN ENERGI.
Dipanaskan 45% oleh biogas, dengan sisanya berasal
dari jaringan pemanas distrik kota, tempat pabrik
terhubung. Dua pertiga dari kebutuhan listriknya
dipenuhi oleh pembangkit listrik biomassa, dengan
sisanya berasal dari 14.000 panel surya fotovoltaik.

apakah anda tahu?
APA YANG DIMAKSUD DENGAN KARBON APA ITU GAS RUMAH KACA?
Gas rumah kaca adalah gas yang aktif berpartisipasi
NETRAL?
Pabrik dapat dikatakan karbon netral ketika tidak adanya
emisi gas rumah kaca pada lingkup satu dan 2 (kecuali
emisi terkait dengan gas yang digunakan untuk katering,
bahan bakar minyak yang digunakan untuk tes sprinkler
atau pemeliharaan, pendingin gas bocor apabila berada
dibawah 150 ton CO2 per tahunnya).

memberikan efek rumah kaca pada atmosfer. Gas rumah
kaca yang utama di atmosfer adalah air uap (H2O), karbon
dioksida, (CO2), metana (CH4), nitrat oksida (N2O), dan ozon
(O3).
Aktivitas manusia dari awal revolusi industri (sekitar tahun
1750) telah memproduksi kenaikan karbon dioksida pada
atmosfer bumi sebanyak 45%.
Pada tingkat emisi saat ini, suhu dapat naik menjadi 2 derajat
celcius di tahun 2040–2050 yang diperkirakan oleh ilmu
pengetahuan sebagai batas atas untuk menghindari level
“berbahaya” bagi manusia.

Sumber: Intergovernmental Panelon Climate Change
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WATERLOOP FACTORIES (PABRIK AIR)
Garnier mengikuti roadmap yang jelas untuk mengurangi konsumsi air industrinya secara
signifikan dan sedang memikirkan kembali penggunaan air di seluruh pabriknya. Di 3 pabrik
“Waterloop” kami, kami menggunakan 100% air industri, untuk pembersihan dan pendinginan,
sebagai contoh, dalam pengurangan, pendaur ulangan dan penggunaan kembali air. Jadi, kami
tidak lagi memerlukan air yang baru untuk proses terkait.
Menjadi sebuah “Waterloop Factory” berarti mengurangi penggunaan air dan mengoptimalkan
seluruh peralatan pabrik dan prosesnya terlebih dahulu yang menggunakan air (Ini tidak
termasuk air yang ada di dalam produk kami). Tim kami akan mengembangkan cara-cara
yang inovatif untuk mendaur ulang dan menggunakan kembali air, dengan dukungan system
pengolahan air yang canggih untuk mendapatkan air yang berkualitas tinggi. Semua pabrik kami
berbeda dan membutuhkan solusi khusus untuk menghasilkan penghematan air yang besar.
Para ahli di pabrik kami di Settimo (Italia), Vorsimo
(Rusia), Libramont (Belgia) telah mengambil langkah
konkret untuk mengurangi konsumsi air mereka.
Contohnya Pabrik kami di Settimo, tempat kami
membuat produk FRUCTIS, tim kami telah bekerja
selama bertahun-tahun untuk terus mengoptimalkan
pembersihan sitem peralatan industri mereka dalam
upaya mengurangi konsumsi air bersih. Untuk
melangkah lebih jauh, mereka teleh mengembangkan
sebuah situs pengolahan air limbah yang ambisius
dan inovatif :
• Pertama, sistem filtrasi dengan kinerja yang
tinggi, atau dikenal sebagai “ultrafiltrasi”,
yang memisahkan benda padat dari air pada
tahap awal: 85% sampai 90% kotoran dihapus.
Konsentratnya pada perawatan ini dirawat oleh
“evapoconcentration” untuk memperoleh kembali
tambahan air yang dibutuhkan untuk daur ulang.
• Kemudian, perawatan biologis selanjutnya ada
pemurnian limbah air,
• Dan terakhir, sistem “reverse osmosis” menyaring
dan membersihkan air, membuat air 100% bersih
dan siap untuk kembali digunakan pada proses
manufaktur seperti pembersihan dan pendinginan.
dengan dedikasi tim kami, 3 “Waterloop Factories”
kami menghemat lebih dari 8.230.000 liter air
pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, dan
menginspirasi banyak pabrik di seluruh dunia.
Kami belajar dari setiap inisiatif penghematan air
yang baru dan berencana untuk membangun proyek
pengoptomalisasian air dengan menata ulang siklus
air kami sepenuhnya untuk mengurangi dampak kami
terhadap sumber air alami sebanyak mungkin.

Dengan mengolah dan menggunakan kembali
air berkualitas tinggi di lingkaran internal, kami
dapat mengurangi konsumsi air kami dan dampak
lingkungan pabrik. Sebuah pabrik dapat mencapai
status “Waterloop Factory” ketika seluruh air
yang dibutuhkan dalam proses manufaktur untuk
pembersihan dan pendinginan, diproduksi melalui
lingkaran internal.
Berkat pengembangan dan inovasi ini, bersama
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SUMBER BAHAN
BAKU SECARA
BERKELANJUTAN

sumber bahan baku secara berkelanjutan
di tahun 2019

pada tahun 2025

KAMI MEMBERDAYAKAN

KAMI AKAN MEMBERDAYAKAN

670 KOMUNITAS

800 KOMUNITAS

DI SELURUH DUNIA sebagai bagian dari
PROGRAM SOLIDARITY SOURCING
yang diterapkan pada bahan-bahan kami

DI SELURUH DUNIA sebagai bagian dari
PROGRAM SOLIDARITY SOURCING

MENUJU SISTEM YANG LEBIH INKLUSIF
Garnier telah berkomitmen untuk melakukan pengambilan sumber bahan baku secara berkelanjutan dan
menerapkan Program Solidarity Sourcing sejak tahun 2008 dan bertujuan untuk terus mencari bahan
yang lebih terbarukan melalui program yang dirancang guna menciptakan dampak sosial yang positif.

1. Bagaimana kami mendorong pengambilan
sumber bahan baku secara berkelanjutan.
Untuk memperkuat upaya pengambilan sumber
bahan baku secara berkelanjutan kami, kamis terus
menerapkan kebijakan pengambilan sumber bahan •
baku secara berkelanjutan untuk bahan baku nabati,
dirancang pada tahun 2107 dengan keahlian dan
layanan konsultasi dari LSM Rainforest Alliance.
Pendekatan ini didasarkan pada empat prinsip:
• Mengetahui pelacakan bahan baku yang berarti
mengetahui asal tanaman dan negara tempat
diproduksi
• Menilai nilai sosial dan lingkungan yang berpotensial
terhubung dengan jalur produksi mereka dan
fokus pada aksi pengambilan sumber daya alam
sepantasnya
• Ketika potential stakes diidentifikasi, maka
verifikasi akan pilar-pilar berikut harus dihormati:
> Kondisi kerja harus layak dan aman, sejalan
dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip
yang ditentukan oleh Organisasi Perburuhan
Internasional di seluruh rantai pasokan;
> Peluang yang sama dan tanpa diskriminasi
antara produsen, dan didorongnya pemberdayaan
perempuan;

> Penanaman dan pemanenan tanaman harus
berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan
produsen
dan
menghormati
pengetahuan
tradisional tentang keanekaragaman hayati, sesuai
dengan prinsip Protokol Nagoya terutama hutan;
> Penerapan praktik keberlanjutan yang rendah
karbon;
Memiliki seluruh proses yang diverifikasi oleh pihak
ketiga yang independen untuk mengukur dampak
positif program pada masing-masing sektor.

2. Perdagangan yang berkelanjutan dan
adil: Program Solidarity Sourcing kami
Program Solidarity Sourcing ini didirikan pada
tahun 2010, memberikan individu yang umumnya
tidak masuk ke dalam kualifikasi market pekerja
untuk bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan
yang berkelanjutan. Untuk bahan utama kami,
dengan dukungan LSM, Garnier dan pemasok
kami berkomitmen untuk menerapkan praktik
perdagangan yang adil di seluruh rantai pasokan.
Kami berupaya mendukung dan memberdayakan
petani kecil (termasuk petani dan pekerja) untuk
membantu mereka meningkatkan pendapatan dan
mata pencaharian mereka. Program ini aktif di semua
wilayah di mana Garnier beroperasi dan memberikan
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka
di bidang pertanian atau dalam beberapa kasus,
untuk memfasilitasi akses ke layanan kesehatan
atau mekanisme perlindungan kesejahteraan. Pada
tahun 2019, ini memungkinkan 670 komunitas
yang menghadapi tantangan sosial atau finansial
untuk mendapatkan akses atau mempertahankan
pekerjaan dan penghasilan yang adil.

komunitas
Komunitas adalah kelompok sosial yang anggotanya
hidup bersama atau berbagi minat dan barang yang
sama.
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PROGRAM UTAMA KAMI
SEJAK TAHUN 2008

2008
MINYAK ARGAN DARI MAROKO
Salah satu harta otentik alami, yang di Maroko disebut
sebagai “Emas Hijau“, telah digunakan selama
berabad-abad oleh perempuan Berber. Mengandung
asam lemak esensial dan Vitamin E, bahan-bahan
yang ideal untuk mencegah efek penuaan, sekaligus
menghidrasi dan memberi nutrisi pada kulit.
Digunakan pada rambut, menghaluskan, menguatkan
dan menambah kilau pada serat.
Garnier memasok minyak Argan melalui jaringan
yang mengumpulkan enam koperasi lebih dari 500
perempuan Berber yang mengumpulkan kacang argan
dari hutan Argania Spinosa di Lembah Souss, di Barat
Daya Maroko. Melalui program Solidarity Sourcing ini,
kami menjamin upah yang adil dan kondisi kerja yang
baik, membantu para wanita dan keluarga mereka
untuk mencapai kemandirian ekonomi yang lebih besar.

HUTAN DENGAN NILAI EKOLOGI YANG TINGGI

Berasal dari kaki Pegunungan Atlas Maroko, pohon
Argan bertindak sebagai penghalang alami terhadap
desertifikasi dan akarnya dapat mencegah terjadinya
erosi tanah. Maroko Selatan, merupakan satusatunya daerah dimana pohon Argan tumbuh dan
telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer UNESCO.
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2012
SHEA BUTTER DARI BURKINA FASO
Di Afrika, mereka menyebutnya “pohon seribu
kebajikan“. Shea Butter kaya akan asam lemak, Vitamin
A, D dan E dan pitosterol yang membuatnya mampu
untuk melembabkan, menyejukkan, dan melindungi.
Dikenal karena sifat nutrisi alami, kandungan ini
digunakan untuk perawatan tubuh dari ujung kepala
hingga ujung kaki. Garnier juga menggunakan Shea
Olein dalam formulanya, yang merupakan bentuk cair
Shea Butter dengan manfaat menenangkan, mudah
diserap oleh kulit dan ideal untuk mengatasi iritasi.
Di Burkina Faso, tempat Garnier memperoleh 100%
dari Shea Butter-nya sejak 2014, pohon Shea dianggap
sebagai harta nasional. Ini disebut sebagai “emas putih
untuk perempuan“, karena perempuan memanen kacang
Shea dan menjualnya setelah direbus dan dijemur.
Sejak 2014, Garnier telah mendukung program
Solidarity Sourcing kacang Shea dari Grup L’Oréal untuk
membantu memberdayakan perempuan, mengurangi
kemiskinan energi dan mengurangi deforestasi.
Program kami saat ini membantu memberikan harga
yang adil (dengan sertifikasi perdagangan yang
adil) dan pendapatan bagi perempuan ketika tidak
ada sumber pendapatan lain, serta pra-pembiayaan
tanaman selama periode ketika toko biji-bijian kosong.
Program ini juga menyediakan pelatihan dan bantuan
teknis tentang praktik terbaik untuk panen. Yang
penting, program ini dirancang untuk mengurangi
deforestasi, di negara di mana 105.000 hektar hutan
hilang setiap tahun, sebagian besar karena permintaan
bahan bakar untuk memasak. Lebih dari 97% keluarga
masih kekurangan akses listrik, dan memasak di atas
kayu bakar**. Membantu mereka mendapatkan tungku
yang lebih bersih dan lebih efisien mengurangi jumlah
kayu yang mereka butuhkan, menurunkan emisi karbon
dan mengurangi paparan keluarga terhadap asap.

GARNIER DAN SHEA BUTTER,
FAKTA UTAMA
LEBIH DARI

142 TON

SHEA BUTTER DAN OLEIN
diolah oleh Garnier di tahun 2019

5.000 WANITA

MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI SUMBER
BAHAN BAKU
LEBIH DARI

2.235*

ALAT MASAK YANG LEBIH BAGUS TERPASANG
dalam dua tahun terakhir
LEBIH DARI

5.000 TON**
KAYU DISELAMATKAN

Garnier Shea butter disertifikasi Fair For
life

*Angka berdasarkan data Grup L’Oréal (bukan hanya Garnier)
**Sumber: http://tinganews.com / https://fr.africacheck.org
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2014
MINYAK KEDELAI DARI BRAZIL DAN PARAGUAY

Tujuan dari proyek ini adalah:

MENDUKUNG
PEMBINAAN
PENGEMBANGAN

UNTUK

Para petani tergabung ke dalam asosiasi petani
yang menyediakan bantuan teknis sehari-sehari
pada pelatihan pertanian yang baik. Gebana secara
aktif terlibat dengan penelitian lembaga-lembaga
untuk membantu para petani mendapatkan akses
terhadap pengetahuan yang baru mengenai pertanian
organik, khusunya pada bioteknologi dan peralatan
mekanis yang ringan. Saat ini, sebagian petani kedelai
menunjukkan hasil yang setara atau lebih tinggi dari
petani yang menanam tanaman transgenik.

Minyak kedelai banyak digunakan pada produk
perawatan rambut Garnier karena kandungan
antioksidannya. Di tahun 2014, Garnier memutuskan
untuk mengambil 100% sumber minyak kedelainya
dari pengambilan bahan baku bekerlanjutan pemasok
Gebana Brazil yang berlokasi di Caoanema, di dekat
suaka Air Terjun Iguacu.
Pada tahun 2017, setelah kunjungan lapangan ke
Capanema, kami bekerjasama dengan Gebana
untuk memciptakan proyek pengambilan sumber
bahan baku berkelanjutan selama lebih dari tiga
tahun. Minyak kedelai yang dikirim ke Garnier 100%
GMO-free dan berasal dari ladang organik kedelai
di Brazil dan Paraguay. Petani kami mempraktikan
pertanian keluarga tanpa memasukkan bahan kimia
dan mekanisasi dengan tingkat rendah, dan dibawah
sistem rotasi tanaman.
Secara total, ada 48 petani di tahun 2019 yang
mendapatkan keuntungan dari proyek pengambilan
sumber bahan baku bekerlanjutan ini (17 petani
merasakan secara langsung dari proyek ini). Petani
dan keluarganya yang ikut berpartisipasi tergolong
kedalam dua kelompok produsen: Associação dos
produtores de soja orgânica do Oeste dari negara
bagian Parana, Brazil dan Associação dos produtores
de soja orgânica do sul do Paraguay dari negara
Itapua, Paraguay. Di Paraguay, pekerja petani kedelai
dari komunitas Myba Guarani akan mendapatkan
keuntungan dari dana pembangunan lokal yang
diberikan oleh sertifikasi Fair For Life.

MENGLMPLEMENTASIKAN PRINSIP-PRINSIP
PERDAGANGAN YANG ADIL
Kami mendukung para petani melalui perjanjian
pembelian 3 tahun dengan sistem harga yang adil dan
transparan (30% diatas harga kedelai konvensional)
dengan premi (tambahan 5%) yang distribusikan
ke dana pembangunan lokal. Mereka mendapatkan
sertifikasi Fair for Life, yang diberikan oleh Ecocert,
pada tahun 2020.

MENGATASI
DEFORESTASI
DENGAN
SERTIFIKASI
ROUNDTABLE
FOR
RESPONSIBLE SOY (RTRS)

Di tahun 2020 Gebana meraih sertifikat
RTRS untuk petani Brazil dan Paraguay
yang merupakan standar produksi kedelai
yang bertanggung jawab termasuk sertifikat
kedelai non GMO. Ini menyoroti semua
upaya yang dilakukan oleh Gebana sejak tahun 2014.
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2016
LILIN CANDELLILA DARI MEKSIKO

Lilin Candellila memiliki titik leleh yang tinggi dan
digunakan untuk conditioner, terutama dalam
produk after-color berkat sifat filmogeniknya. Garnier
mengambil lilin Cancelilila nya dari Multiceras,
pemasok asal Meksiko di jantung Gurun Chihuahuan,
timur laut Meksiko. Multiceras membeli lilin-lilin
mentah dari sekitar 1.200 "Candelilleros" (nama lokal
yang diberikan kepada produsen pedesaan yang
mengumpulkan tanaman dan ekstrak lilin) di berbagai
daerah di Gurun Chihuahuan, habitat tanaman kaktus
liar, milik keluarga euphorbia, yang mengeluarkan lilin
alami. Membentang dari barat daya Amerika Serikat
ke dataran tinggi Meksiko tengah, Gurun Chihuahuan
adalah salah satu gurun terbesar dan paling beragam
secara biologis di dunia, menurut The World Wide
Fund For Nature. Gurun Chihuahuan melindungi tiga
Cagar Biosfer yang ditunjuk oleh UNESCO.
Untuk melindungi lingkungan yang unik ini dan
meningkatkan mata pencaharian Candelileros, proyek
pengambilan bahan baku bekerlanjutan ini diluncurkan
pada tajun 2016 bekerjsama dengan Multiceras dan
konsultas lokal khusus dalam pembangunan desa dan
pertanian dalam rangka membangun rantai pasokan yang
bekerlanjutan untuk bahan ini. Inisiatif ini menguntungkan

lebih dari 160 Candelilleros dan keluarganya di tahun
2018 (18 penerima manfaat dari program pengambilan
bahan baku berkelanjutan Garnier).
Candelilla, dengan nama botani Euphorbia Cerifera,
adalah endemic di Gurun Utara Meksiko. Untuk
bertahan di kondisi iklim yang merugikan ini, tanaman
ini dikembangan dengan strategi yang cerdik. Tanaman
ini menutup batangnya yang panjang dengan lilin
untuk membantu mempertahankan kelembapan: lilin
candellila. Bagian lapisan putih berlemak pada batang
candellila inilah yang dicari Candelilleros ketika mereka
memanen candellila secara manual di padang pasir.
Mereka mengesktrak lilinnya sepanjang tahun mengikuti
keterlacakan yang ketat dan praktik keberlajutan yang
dijabarkan oleh Meksiko Ley General Desarrollo Florestal
Sustenable. Secara khusus, mereka menyisakkan 20%
dari tanaman dewasa untuk membantu regenrasi dan
mereka hanya mengumpulkan lilin dari tanaman yang
setidaknya sudah berumur 4 tahun.

2019

ALOE VERA DARI MEKSIKO
kami, penting bagi kami untuk membantu memastikan
tumbuhan ini tumbuh secara berkelanjutan.
DI tahun 2019, Garnier menciptakan Program
Solidarity
Sourcing,
bekerjasama
dengan
PRONATURA, membantu 23 keluarga di Negara
Campeche untuk mengadopsi praktik pertanian
organik, termasuk irigasi yang efisien dan inisiatif
untuk melestarikan keanekaragaman hayati di
kawasan lindung di sekitar pertanian mereka.
Aloe dikenal karena sifatnya yang menghidrasi dan Pemberdayaan perempuan adalah jantung dari
digunakan pada produk perawatan kulit dan rambut poyek ini, karena perempuan bertanggung jawab
kami.
akan pertanian, administrasi, logistik, dan penjualan
Sebagai bahan yang sedang diminati dalam formula keluarganya.
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FOKUS 2020

PROGRAM BARU PELESTARIAN LEBAH KAMI

Madu terkenal karena khasiat obat dan manfaatnya yang menenangkan.
Untuk Ultra Doux Honey Treasures kami, kami telah memilih madu akasia
Hongaria yang diproduksi dikawasan alami hutan lindung akasia
di negara itu.
Campuran ini juga akan menyertakan lilin lebah dari Program Solidarity
Sourcing kami di Afrika Barat. Dengan cara ini, produk penjualan #1 kami
akan menjadi kunci utama dalam mendukung program pelestarian lebah
pertama kami.

Program Pelestarian Lebah
(Bee Welfare ProgramTM)
Produksi madu di seluruh dunia mencapai 1,8 juta
setiap tahunnya* dan jumlah yang digunakan Garnier
sangat rendah (sekitar 10 ton). Namun, kesadaran
akan pentingnya melestarikan keanekaragaman
hayati membuat Garnier telah berkomitmen untuk
mengelola seluruh sumber bahan yang berasal dari
lebah secara berkelanjutan melalui jaringan peternak
lebah dan pemasok yang bertanggung jawab.
Untuk semua bahan kami yang berasal dari lebah
(terutama madu dan lilin lebah), kami mendukung
peternak lebah dalam mengikuti Sustainable
Beekeeping Charter yang dapat membantu
mereka mengikuti metode peternakan lebah
bekerkelanjutan yang menghargai kesejahteraan
lebah. Sebagai gantinya, kami membayar lilin dan
madu premium dan memastikan pendapatan yang
lebih baik bagi peternak lebah.

*Sumber: https://www.statista.com
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MADU DARI HONGARIA
Peternak lebah di Hongaria menjunjung tinggi tradisi
pertanian tradisonal. Dari Maret hingga pertengahan
September, mereka mengangkut sarang mereka ke
berbagai lokasi di seluruh pegunungan, tergantung
di mana pohon-pohon bermekaran. Bersama dengan
konsultan ahli peternakan lebah ECOCERT, kami
bersama merancang Standar Peternakan Lebah
Berkelanjutan dengan 22 kriteria untuk mengevaluasi
dan meningkatkan keterampilan jaringan peternak
lebah yang bagus.

“„

Peternak lebah kami didorong untuk mengadopsi
prinsip-prinsip berikut ini:
• Memulihkan atau memperkuat koneksi dengan
ekosistem alami di sekitarnya. Sebagai contoh,
mereka memelihara atau menanam vegetasi asli
di dekat sarang, terutama bunga melifer, untuk
membantu melindungi keanekaragaman hayati
lokal.
• Meningkatkan kesadaran akan pentingnya
melestarikan lingkungan. Beberapa peternak
lebah kami bersemangat tentang aktivitas
mereka, dan mengajar di sekolah tentang peran
lebah dalam keanekaragaman hayati.
• Mengadopsi dan mendorong praktik perlebahan
yang positif dalam berkontribusi terhadap
keberlanjutan, produktivitas dan swasembada.
Para peternak lebah
menggunakan spesies
lebah lokal, bernama apis mellifera carnica, yang
disesuaikan dengan kondisi setempat, sambil
memastikan untuk meninggalkan jumlah mandu
dan tepung sari yang konsisten untuk para lebah
memelihara ketahanan koloni.

Bagaimana cara mendapatkan madu akasia terbaik?
Transhumance adalah kunci kualitas madu yang konsisten.
Yang paling penting adalah menemukan tempat yang
bagus di mana lebah dapat menemukan makanan - nektar
- dengan mudah, jadi saya melakukan banyak berpergian
untuk menelurusi pegunungan. Saya membawa lebah ke
tempat-tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati, dimanapun tempat yang terdapat banyak akasia bermekaran.

LÁSZLÓ,
Penjaga Lebah Garnier di Hongaria

LILIN LEBAH DARI “LEBAH AFRIKA”
pembangunan berkelanjutan, sambil melestarikan
pohon shea melalui penyerbukan. Inisiatif sumber yang
bertanggung jawab ini akan berkembang pada tahun 2020
menuju Program Solidarity Sourcing, untuk memperkuat
dan mengukur dampak positifnya. Kerjasama formal akan
ditandatangai pada awal 2020 diantara para mitra untuk
mengkonsolidasikan dan mengembangkan jaringan
peternak lebah yang bertanggung jawab.
Tujuan utama dari program ini adalah:
• Mendorong
teknik
pelestarian
lebah
yang
berkelanjutan dengan memberikan pembelajaran
mengenai praktik terbaik dan rasa hormat terhadap
sarang lebah
• Menetapkan harga yang adil untuk peternak lebah,
dan memberi penghargaan mereka untuk kualitas lilin
lebah,
• Mengatur jaringan pengrajin lokal untuk persediaan
seperti sarang lokal dan peralatan perlindungan,
untuk membantu meningkatkan ekonomi lokal,
• Membangun sistem ketertelusuran dan sosial dan alat
pelacak lingkungan untuk memastikan akuntabilitas
program melalui sistem IT.

Proyek Solidarity Sourcing Beeswax “Lebah Afrika” dimulai
pada tahun 2017. Kami memperluas inisiatif ini pada tahun
2019 hingga mencapai 10.000 peternak lebah di Burkina
Faso, Nigeria, Togo, Benin dan Mali. Hingga 18 ton lilin lebah
dikumpulkan pada tahun 2019 berkat para pemasok kami.
Sumber baru proyek ini memungkinkan produsen Shea
Butter di Burkina Faso untuk mendiversifikasi kegiatan
mereka dan mendapatkan penghasilan tambahan,
membantu memerangi kemiskinan dan mendorong
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di tahun 2019
GARNIER
BERSATU DENGAN OCEAN

di tahun 2019

GARNIER MENGGERAKKAN

373 KARYAWAN

UNTUK MENGUMPULKAN
6,8 TON SAMPAH DALAM MEMERANGI
LIMBAH PLASTIK DI LAUT

CONSERVANCY®

UNTUK MEMERANGI LIMBAH PLASTIK DI LAUT

GARNIER BERSATU
DENGAN OCEAN CONSERVANCY®
UNTUK MEMERANGI LIMBAH PLASTIK

Untuk membuat dampak positif di luar industri kecantikan, Garnier telah
bergabung dengan Ocean Conservancy untuk menyatukan konsumen dan
karyawan di seluruh dunia, mengumpulkan plastik dari pantai-pantai dunia.
Ocean Conservancy adalah organisasi nirlaba Amerika yang berupaya melindungi
lautan dari polusi plastik. Sejak 1986, setiap tahunnya Ocean Conservancy
telah menyelenggarakan International Coastal Clean-up (ICC):
upaya sukarela satu hari terbesar di dunia
untuk melawan sampah plastik di laut. Sejak didirikan, lebih dari 136.000 ton
limbah plastik telah dikumpulkan dari pantai dan saluran air di seluruh dunia
oleh hampir 13 juta sukarelawan.
Selain mendukung ICC, Garnier telah bergabung dengan Ocean Conservancy®’s
Trash Free Seas Alliance®, yang menyatukan ilmuwan, konservasionis, dan
anggota dari sektor swasta untuk mengatasi akar penyebab krisis plastik laut.

FAKTA-FAKTA MENGENAI OCEAN CONSERVACY®*
LEBIH DARI 15.000 pembersihan pantai

122 negara terlibat

dilakukan diseluruh dunia untuk ICC

10.584 ton plastik dikumpulkan

LEBIH DARI 600 pembersihan bawah laut

1.080.358 sukarelawan berpartisipasi

dilakukan diseluruh dunia untuk ICC

*Source: Ocean Conservancy 2019 report
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APA SAJA DUKUNGAN GARNIER DALAM
KINERJA ANDA?

Garnier bergabung dengan International Coastal
Clean-up sebagai mitra kelas atas. Kontribusi
Garnier ini mendukung upaya ICC di seluruh dunia
bersamaan dengan program kerja penting lainnya
dari “Trash Free Seas” (Lautan Bebas Sampah).
Sebagai merek perawatan pribadi global, Garnier
menjangkau baik karyawannya serta masyarakat
luas untuk menginspirasi mereka secara luas besar
untuk bergabung dengan gerakan kami dan menjadi
pecinta laut untuk mengubah kondisi lautan plastik.
Kami juga menantikan partisipasi aktif Garnier dalam
Trash Free Seas Alliance® kami, di mana kami percaya
hal itu dapat berkontribusi besar pada diskusi yang
ANDA TELAH MEMONITOR PENINGKATAN
berlangsung di sektor swasta tentang bagaimana
SAMPAH PLASTIK SECARA GLOBAL SELAMA mengurangi gelombang polusi plastik laut melalui
LEBIH DARI 35 TAHUN. BAGAIMANA produk dan desain ulang kemasan.

Wawancara dengan nick mallos

SITUASINYA SAAT INI?

Tidak diragukan lagi, lebih banyak jumlah plastik di
pantai dan di lautan dan semakin banyak produk yang
menggunakan plastik sekali pakai, juga konsumsi
plastk meningkat. Berita baiknya adalah kesadaran
mengenai masalah ini lebih tinggi dan dianggap
penting. Satu dekade lalu, tantangannya adalah
membuat orang-orang mengenali bahwa plastik
itu polusi dan merupakan masalah bagi laut dan
planet kita. Saat ini, orang-orang ini tahu bagaimana
cara kita untuk dapat menyelesaikan masalah ini
dan bagaimana mereka bisa membantunya. Semua
orang memiliki peran untuk ikut ambil bagian.
.

APA AMBISI DAN HARAPAN ANDA TERHADAP
KERJASAMA INI KEDEPANNYA?

Garnier adalah salah satu merek perawatan diri yang
paling terkenal di dunia, dan harapan kami kerjasama
ini dapat membawa visi Ocean Conservacy dalam
mewujudkan laut yang sehat dan bersih kepada
khalayak luas dan meningkatkan dampak konservasi
dari program kerja Trash Free Seas (Lautan Tanpa
Sampah) kami.

MENGAPA
ANDA
MEMILIH
UNTUK
BERKOLABORASI DENGAN MEREK BESAR
SEPERTI GARNIER?

Di Ocean Conservacy*, kami percaya bahwa krisis
plastik di laut terlalu besar dan kompleks untuk untuk
ditangani sendiri dan perusahaan harus menjadi bagian
dan solusi ini. Maka dari itu kami mendirikan Trash Free
Seas Alliance (Aliansi Laut Bebas Sampah) di tahun
2012 untuk menyatukan pelestari lingkungan, ilmuwan
dan anggota dari sektor swasta, bekerja sama untuk
menyediakan solusi yang bermanfaat dan pragmatis
untuk masalah ini. Bekerjasama dengan merek
barang konsumsi global seperti Garnier, memberikan
kesempatan yang luar biasa untuk dapat menjangkau
khalayak yang begitu luas dengan pesan konservasi
kami, tetapi juga memiliki dampak nyata pada salah
satu akar penyebab plasti di laut: ketergantungan yang
berlebihan pada plastik sekalia pakai dan kemasan
plastik. Kami sangat senang bekerjasama mewujudkan
laut yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah.

Nick MALLOS

Senior Director The Trash
Free Seas® Program
di Ocean Conservancy
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TIM KOMITE GARNIER
Pembersihan Pesisir Internasional berlangsung pada 21 September.
Di hari itu, kami mendukung acara pembersihan dengan melibatkan karyawan
untuk mengumpulkan plastik dari pantai-pantai di dunia. Tim Garnier
mengumpulkan 6,8 ton sampah untuk memerangi plastik laut.

Australia

USA

International Marketing Team & Perancis

Jerman

apakah anda tahu?
Di tahun 2025, ada kemungkinan

JUMLAH PLASTIK AKAN LEBIH BANYAK
DARIPADA IKAN DI LAUT

LEBIH DARI 800 SPESIES HEWAN DI LAUT

terpengaruh oleh polusi plastik, baik itu melalui konsumsi,
penangkapan, atau kontaminasi bahan kimia

Dunia saat ini membuang sejumlah

SAMPAH PLASTIK YANG SETARA DENGAN 1
KOTA NEW YORK KE LAUT

Produksi dan konsumsi plastik diperkirakan akan

NAIK 2X LIPAT SELAMA 10 TAHUN KE DEPAN

setiap menit dari setiap hari nya dalam tahun ini.

*Sumber: Laporan Plastik WWF 2019
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LAPORAN KEMAJUAN GARNIER: LAPORAN YANG SUDAH TERAUDIT
Laporan Garnier ini merupakan evolusi dari kinerja keberlanjutannya. Laporan kemajuan
ini menyajikan ringkasan progres secara keseluruhan mengenai 5 area yang menjadi
fokus utama Green Beauty.
Angka, data dan kegiatan yang terkait dengan masing-masing area fokus disajikan secara
terperinci pada halaman laporan ini. Audit PricewaterhouseCoopers telah memberikan
jaminan pada indikator yang diidentifikasi oleh tanda centang ini
Silakan lihat catatan metodologis di bawah ini dan Laporan Jaminan 2019 yang diterbitkan
dalam “Publikasi” yang tersedia di: www.loreal.com/sharing-beauty-with-all-resources
https://www.loreal-finance.com/eng/registration-document
Produk ramah lingkungan: Produk yang ditingkatkan termasuk produk yang baru atau formula yang
diperbarui dan atau kemasan (diluar subkontrak dan pengembangan regulasi) dan meningkatkan
dampak lingkungan atau sosial mereka sesuai dengan metodologi SPOT, berdasarkan kriteria
sebagai berikut: green chemistry, energi terbarukan, biodegradabilitas, ekotoksisitas, bahan daur
ulang dan end-of-life (EOL), kontribusi kepada komunitas, penyajian informasi dan aksesibilitas.
Untuk kotak kardus dan instruksi penggunaan produk kertas, sertifikasi hutan yang dikelola secara
berkelanjutan mencakup FSC (lebih dari 80% kapasitas) dan juga PEFC dan SFI.
Pabrik berkelanjutan: Situs industri kami adalah 22 pabrik yang memproduksi produk Garnier, dan
pusat distribusi pasar massal 28 L’Oréal Group. Untuk situs-situs tersebut, dampak lingkungan dari
seluruh situs telah diperhitungkan.
•

Gas Rumah Kaca: Emisi CO2 dihitung sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh protokol GHG,
dan dipantau sesuai dengan indikator CO2 berbasis pasar. Faktor emisi kami pada umumnya
adalah pasokan kami: jika tidak diketahui ini adalah karena faktor regional atau IEA 2015.
Sebagai
perbandingan,
data
emisi
CO2
untuk
baseline
tahun
2015
telah
diperbaharui pada aturan-aturan ini (dihitung ulang berdasarkan cakupan konstan).

•

Air: Konsep “The Waterloop Factory” terdiri dari penggunaan air kota yang hanya untuk
konsumsi manusia dan untuk produksi air berkualitas tinggi digunakan sebagai bahan baku
pembuatan produk; semua air yang dibutuhkan untuk proses industri (membersihkan peralatan,
produksi uap, dll). Data referensi pada tahun 2005 digunakan untuk menghitung variasi antara
tahun 2005 dan 2019, berasal dari pabrik dan pusat distribusi yang ada pada tahun 2019 dan
sudah ada sejak tahun 2005.

Program Solidarity Sourcing: Sebuah komunitas adalah kelompok sosial yang anggotanya hidup
bersama atau berbagi minat dan barang bersama. Komunitas ini adalah orang-orang yang terlibat
dalam penyediaan bahan-bahan Garnier dan yang anggotanya mendapat manfaat dari Program
Solidarity Sourcing Grup L’Oréal.
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