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1. Pendahuluan
1.1 Keberlanjutan di Continental
Sebagaimana dijelaskan dalam Visi dan Misi Perusahaan kami, Rubber Group Continental menyadari
akan peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Kami bertujuan untuk berkontribusi secara
aktif terhadap pembangunan secara
berkelanjutan. Kami yakin bahwa Nilai perusahaan “Kepercayaan, Hasrat untuk Menang, Kebebasan
untuk Bertindak, dan Untuk Kita Semua” memungkinkan kami untuk menciptakan nilai keberlanjutan
bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat di mana pun
kami beroperasi.
Bagi Continental, bertindak dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab berarti
menghormati ketentuan hukum, mempertahankan sumber daya, dan mendorong perlindungan
terhadap iklim dan lingkungan hidup, serta memenuhi tanggung jawab kami terhadap karyawan, mitra,
pemasok, pelanggan, dan masyarakat kami. Kami sangat mendukung visi yang telah ditetapkan oleh
tujuan Pembangunan Secara Berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Continental
merupakan salah satu peserta yang menandatangani Global Compact dari Perserikatan BangsaBangsa dan mendukung kesepuluh prinsipnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, standar
perburuhan, perlindungan lingkungan hidup, dan perjuangan melawan korupsi. Kami telah
mempublikasikan dokumen terkait yang membentuk dasar semua interaksi bisnis kami, termasuk,
namun tidak terbatas pada, Kode Etik Mitra Bisnis (BPCoC), Pedoman Persyaratan Pemasok.
Semangat dan etika perusahaan Continental (misalnya integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap
hukum) didokumentasikan, antara lain, di dalam Kode Etik, BASICS, Kebijakan ESH, dan prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan.
Di Continental, kami memiliki keyakinan penuh bahwa praktik bisnis yang berkelanjutan bisa
meningkatkan kemampuan kami untuk berinovasi dan memenuhi persyaratan serta kebutuhan masa
depan, dan oleh karenanya memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat.
1.2 Peran Continental Dalam Pencarian Sumber Karet Alam
Budidaya, panen, dan transformasi karet alam (NR) memberikan semua pendapatan berkala yang
dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai kami (lihat Bagian 3). Dalam
konteks pertumbuhan permintaan global, penting untuk fokus pada keberlanjutan di seluruh rantai nilai
demi memitigasi risiko dan dampak negatif terhadap pekerja, masyarakat, kehutanan,
keanekaragaman hayati, dan lahan pertanian. Continental mengakui tanggung jawabnya
dan bertujuan untuk menjadi kontributor aktif dan bertanggung jawab dalam mempromosikan karet
alam yang berkelanjutan (SNR).
Rubber Group dari Continental merupakan konsumen NR berskala besar. Meskipun kami tidak
memiliki akses langsung ke komunitas pertanian secara umum, kami berkomitmen untuk
mengembangkan, mendorong, dan menerapkan pencarian sumber NR yang berkelanjutan dan
bertanggung jawab di seluruh rantai nilai yang ada. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan
pedoman yang jelas tentang tanggung jawab dalam rantai pasokan NR Continental bagi para mitra
rantai nilai dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kebijakan ini menandai titik awal
perjalanan bersama kami menuju rantai nilai karet alam yang lebih berkelanjutan.
2. Komitmen Continental Terhadap Karet Alam yang Berkelanjutan (SNR)
Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan di bidang pengembangan SNR yang
terkait, mengubahnya menjadi solusi, mengurangi risiko, dan mendorong inovasi pemasok. Kami telah
mengidentifikasi
enam bidang pengembangan di Continental:
2.1 Keterlibatan dengan Pemasok dan Petani
Continental menganggap pentingnya pemahaman terhadap praktik-praktik saat ini di sepanjang rantai
nilai dan khususnya di bagian hulu sebagai komponen utama untuk mendorong praktik-praktik
berkelanjutan yang terkait dengan lingkungan hidup dan sosial. Continental akan terus meninjau,
memperluas, dan meningkatkan prosedurnya, serta mengeksplorasi dan menguji alternatif untuk
memetakan potensi risiko dan dampak negatif di bagian hulu. Oleh karena itu, kami terlibat dalam
berbagai prakarsa, proyek, dan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan solusi, untuk
meningkatkan situasi industri saat ini secara progresif.

Kami mendorong dan mendukung proyek dan prakarsa yang dilakukan oleh mitra tepercaya, yang
bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada petani tentang penanaman karet alam secara
bertanggung jawab dan efisien. Oleh karena itu, kami secara aktif bermitra
dengan lembaga-lembaga negara, LSM, mitra bisnis langsung dan tidak langsung, serta platform
industri untuk membantu mengembangkan petani NR dalam menerapkan praktik-praktik pertanian
terbaik. Kami yakin bahwa peningkatan di bidang mutu dan hasil karet akan, pada akhirnya,
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani.
Kami telah memulai proyek percontohan di Indonesia bersama dengan suatu mitra pada tahun 2018
untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan karet alam. Kami bermitra dengan para pemasok
lokal untuk mengembangkan katalog kriteria akan produksi karet alam yang berkelanjutan, untuk
melatih para petani dalam produksi yang berkelanjutan sesuai dengan kriteria ini, dan untuk melacak
karet dari para petani kecil hingga ke tempat produksi Continental. Pembelajaran dari proyek ini akan
digunakan sebagai modal kerja masa depan bersama para pemasok.
2.2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Continental berkomitmen terhadap keterlibatan dan dialog yang intens dengan para pemangku
kepentingan lokal dan internasional di sepanjang rantai nilai NR (Lihat bagian 3). Kami melibatkan diri
dalam berbagai platform skala industri untuk mengembangkan
pedoman dan prinsip karet alam berkelanjutan yang bisa disepakati secara global. Oleh karena itu
kami berpartisipasi dalam proyek skala industri dengan produsen ban lainnya untuk menetapkan
kerangka kerja yang solid dengan standar yang ditujukan untuk memastikan praktik-praktik pencarian
sumber yang berkelanjutan di seluruh dunia. Sebagai bagian dari Proyek Industri Ban, kami memiliki
rencana kontribusi untuk mengembangkan konsep restorasi ekosistem yang rusak akibat praktikpraktik yang tidak berkelanjutan
yang terkait dengan bisnis karet alam.
2.3 Meningkatkan Ketertelusuran
Mengingat kompleksitas dari rantai pasokan karet alam karena adanya fragmentasi akibat banyaknya
jumlah petani kecil, Continental mengakui akan adanya tantangan saat ini dalam mencapai
ketertelusuran penuh di seluruh rantai nilai yang ada. Namun, kami berkomitmen untuk melibatkan
dan memastikan keikutsertaan dari para mitra bisnis kami dalam upaya ini, menetapkan proses audit
dan verifikasi
dengan kriteria yang jelas, yang memengaruhi keputusan dan strategi pencarian sumber daya
strategis di masa depan. Continental menargetkan dirinya untuk mencapai ketertelusuran karet penuh
dari perkebunan industri dan berniat untuk mencapai ketertelusuran penuh
bagi rantai pasokan petani kecil melalui pendekatan berbasiskan risiko.
2.4 Menghemat Sumber Daya
Kami bertujuan untuk melestarikan sumber daya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang
ditargetkan untuk memperpanjang usia pakai produk, misalnya dengan meningkatkan sifat anti-abrasif
karet atau layanan bagi pelanggan kami
untuk mengoperasikan produk dalam kondisi yang optimal. Selain itu, pengurangan konsumsi NR bisa
dicapai dengan perancangan produk yang cerdas, misalnya dengan pengurangan massa ban. Dalam
proses produksi, kami terus berupaya
untuk meminimalkan jumlah limbah dan mengembangkan proses untuk menggunakan kembali limbah
potensial yang bisa digunakan.
2.5 Daur ulang
Kami telah mengembangkan beberapa proses daur ulang, mulai dari penggunaan dan produksi
reklamasi hingga pengerjaan ulang bahan-bahan dari hasil kelebihan produksi. Pabrik ContiLifeCycle
merupakan satu-satunya contoh
fasilitas produksi di dunia yang menyatukan proses daur ulang dan vulkanisir ban di bawah satu atap,
dan menetapkan standar baru dalam praktik keberlanjutan. Kami bertujuan untuk memperluas
persentase bahan daur ulang yang digunakan dalam kegiatan produksi kami.
2.6 Identifikasi Sumber Pasokan Karet Alam (NR) Alternatif

Untuk memenuhi ekspektasi pertumbuhan permintaan NR masa depan, kami melakukan proyek
penelitian bersama dengan para mitra eksternal karet Taraxagum® yang berasal dari tanaman
dandelion Rusia. Dandelion dari Rusia juga bisa tumbuh berkembang di daerah beriklim sedang,
menggunakan lahan pertanian yang ada, sehingga membantu mengurangi jarak tembuh bahan baku
ke beberapa tempat produksi utama kami secara signifikan. Selanjutnya, tanaman Dandelion juga
memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi terhadap variasi permintaan NR yang ada, karena area
yang ditanami bisa disesuaikan setiap tahun.
3. Prinsip-Prinsip Pencarian Sumber Umum – Persyaratan Pemasok
Continental mewajibkan para karyawan dan mitra rantai pasokannya untuk beroperasi secara etis dan
mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Kami menolak semua bentuk korupsi
dan tindakan suap, baik secara aktif maupun pasif.
Kami meminta para pemasok langsung kami (mitra bisnis) untuk mematuhi BPCoC kami. Selain itu,
kami mengharapkan para mitra bisnis ini untuk terlibat secara langsung dengan rantai pasokan
mereka untuk mendorong kepatuhan terhadap BPCoC. Untuk memastikan relevansi dan efektivitas
yang diperlukan, kami yakin bahwa sangat penting bagi semua peserta di sepanjang rantai nilai untuk
mengakui dan melakukan semua upaya yang diperlukan untuk mencapai praktik berkelanjutan dalam
industri terkait. Para peserta yang disebutkan di atas beroperasi dalam serangkaian aliran di
sepanjang rantai nilai yang dikelompokkan menurut satu atau beberapa kelompok pemangku
kepentingan sebagai berikut:
Bagian hulu:
› Penghasil, termasuk semua individu atau perusahaan yang memanen pohon karet. Diperkirakan
bahwa sekitar 85% dari luas area perkebunan pohon karet di seluruh dunia dimiliki oleh para petani
kecil.
› Dealer atau perantara, termasuk para peserta yang mengumpulkan, membeli, dan
memperdagangkan karet alam antara penghasil dan pengolah. Tergantung pada kawasan dan
negaranya, dealer bisa beroperasi di berbagai lapisan bisnis yang ada.
› Pengolah, termasuk pabrik yang membeli karet secara langsung dari produsen atau dealer sebagai
bahan baku untuk diolah menjadi produk karet alam yang akan digunakan dalam pembuatan produk
di berbagai jenis industri.
› Pedagang, termasuk pialang (broker) perdagangan karet alam olahan antara pengolah dan
produsen.
Bagian Tengah:
› Produsen, termasuk perusahaan yang mengolah karet alam menjadi barang jadi atau barang
setengah jadi.
Bagian Hilir:
› Pelanggan, termasuk pengguna barang jadi atau barang setengah jadi yang diproduksi oleh
produsen yang disebutkan di atas. Continental diposisikan di bagian tengah dalam rantai pasokan ini.
4. Prinsip-Prinsip Lingkungan Hidup
Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Continental berkomitmen untuk bekerja sama dengan
para mitra bisnis kami dalam melindungi lingkungan hidup. Melindungi hutan sangat penting untuk
mengurangi dampak dari perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan
ketersediaan air bersih. Continental mendukung kegiatan yang ditargetkan pada nol deforestasi. Kami
berharap agar para pemasok kami memverifikasi asal bahan baku untuk memastikan kepatuhannya
terhadap prinsip-prinsip kami dan mendorong mereka untuk mengembangkan praktik pertanian yang
baik untuk budidaya karet. Kelangkaan air kini menjadi semakin penting. Oleh karena itu, kami
berharap agar para pemasok langsung kami melaksanakan dan mendorong prakarsa penghematan
air dan daur ulang untuk mengurangi tingkat konsumsi air. Selanjutnya, semua
sumber daya yang diinvestasikan dalam pengolahan karet alam wajib dikelola secara efisien dan
setiap produk sampingan dari proses ini wajib dibuang secara bertanggung jawab dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
Mitra bisnis diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut ini dalam operasi mereka dan
diharapkan untuk mengupayakannya di seluruh rantai nilai yang ada:
› Perlindungan kawasan hutan dengan tingkat karbon yang tinggi.
› Perlindungan kawasan dengan nilai konservasi yang tinggi, termasuk kawasan non-hutan yang
memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi.

› Pelestarian keanekaragaman hayati.
› Perlindungan terhadap lahan gambut, terlepas dari tingkat kedalamannya.
› Tidak menggunakan api dalam persiapan penanaman pohon baru, penanaman kembali, atau
pengembangan lainnya.
› Penerapan proses yang efisien dalam penggunaan air dan perlindungan sumber air bersih.
5. Prinsip-Prinsip Sosial
Continental berkomitmen untuk menghormati dan menghargai hak asasi manusia, mengadopsi praktik
sosial terbaik sebisa mungkin, dan meminimalkan potensi dampak negatif dari operasi bisnisnya,
sebagaimana ditetapkan
oleh Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP).
5.1 Menghormati Hak Kepemilikan Lahan dan Resolusi Konflik
Continental mengakui dan menghormati keberadaan hak penggunaan, atau hak adat, dan hak terkait
dari komunitas dan individu setempat, serta ketentuan hukum nasional yang berlaku yang mengatur
penggunaan lahan. Continental tidak akan dengan sengaja berkontribusi baik secara langsung atau
tidak langsung terhadap tindakan perampasan tanah yang bersifat tidak sah dan mengakibatkan
kerugian pada masyarakat setempat. Sejalan dengan komitmen ini, Continental mewajibkan para
peserta rantai pasokan karet alamnya, menetapkan operasi dan/atau mengubah perkebunan dan/atau
lokasi industrinya untuk melibatkan masyarakat setempat dalam menghormati prinsip Persetujuan
Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC), sebagaimana ditentukan oleh UN-REDD.
Selain hal tersebut di atas, Continental juga mewajibkan para mitra bisnisnya untuk mematuhi prinsipprinsip berikut ini dalam operasi mereka dan diharapkan untuk mengupayakannya di seluruh rantai
nilai yang ada:
› menghormati hak penguasaan lahan masyarakat, termasuk memastikan akses ke lahan pertanian
dan produksi,
› memberikan akses atas lahan dan hasilnya,
› menentang dan menghindari praktik atau pendekatan dengan cara perampasan tanah, tanpa
terkecuali,
› dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat setempat untuk memungkinkan tindakan
konservasi dan/atau penggunaan lahan komersial.

5.2 Memperbaiki Kondisi Kerja
Kami mewajibkan semua peserta dari rantai pasokan hulu karet alam kami, khususnya mitra bisnis
langsung serta perkebunan industri, untuk mematuhi Prinsip dan Hak-hak Mendasar Organisasi Buruh
Internasional (ILO), yang mencakup:
› hak atas kebebasan berserikat dan pengakuan atas hak untuk melakukan perundingan bersama
secara efektif (ILO C87 & C98).
› Nol toleransi terhadap semua bentuk kerja paksa, ikatan kerja, atau kewajiban kerja (ILO C29 &
105).
› Nol toleransi atas semua bentuk pemanfaatan tenaga kerja anak di bawah umur. Pemasok
diwajibkan untuk mematuhi undang-undang tenaga kerja anak setempat yang berlaku dan hanya
mempekerjakan karyawan yang memenuhi persyaratan usia legal minimal yang berlaku
di lokasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum setempat, pemasok tidak boleh mempekerjakan anakanak di bawah usia 15 tahun. Jika hukum usia minimal setempat ditetapkan di bawah 15 tahun,
pekerjaan yang diberikan wajib disesuaikan dengan setiap persyaratan ILO (ILO C138 & C182).
› Hindari segala jenis diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, etnis, orientasi seksual, keyakinan
agama, asal kebangsaan, atau disabilitas (ILO C100 & C111). Selain itu, kami berharap agar para
mitra bisnis dan perkebunan industri menyediakan kondisi kerja yang sesuai dengan praktik terbaik
industri, termasuk namun tidak terbatas pada:
› keberadaan kontrak kerja secara tertulis,
› remunerasi setidaknya sama dengan upah minimal negara terkait untuk pekerjaan yang setara (ILO
C131),
› mempertahankan jam kerja yang adil dan menyimpan catatan jam kerja dan upah secara transparan
dan bisa diandalkan untuk semua pekerja,

› menghormati hak pekerja migran dan secara khusus melaksanakan praktik perekrutan yang bersifat
etis, tanpa biaya perekrutan langsung maupun tidak langsung bagi pekerja,
› penerapan standar pencegahan, penilaian, dan manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja
yang sesuai,
› penerapan kebijakan untuk mencegah dan memulihkan segala bentuk tindakan pelecehan dan
penyalahgunaan.
6. Tata Kelola dan Pemantauan
6.1 Implementasi Kebijakan
Continental mewajibkan para mitra bisnisnya untuk mematuhi semua isi kebijakan ini dalam kegiatan
operasi mereka dan mengharapkan mereka untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut di seluruh
rantai nilai yang ada. Kebijakan ini efektif berlaku pada tanggal publikasinya. Ketidakpatuhan mitra
bisnis akan menyebabkan diperlukannya tindakan perbaikan yang bersifat wajib. Penghentian
hubungan bisnis bisa dilakukan apabila tindakan perbaikan
yang diwajibkan tidak dipenuhi. Kami berusaha untuk memperbaiki situasi apabila ketidakpatuhan
mengakibatkan dampak negatif. Continental akan mengembangkan penilaian proses pembeliannya
secara lebih lanjut dengan mitra eksternal untuk memetakan potensi risiko dan dampak di sepanjang
rantai pasokannya. Kami berhak untuk melakukan kunjungan ke lokasi situs kerja sesuai dengan
ketentuan dalam BPCoC kami.
Kami telah menyediakan Saluran Pelaporan Kepatuhan & Antikorupsi, tempat bagi siapa saja untuk
melaporkan keluhan, ketidakpatuhan, tindakan yang bersifat curang, dan pelanggaran etika lainnya
secara langsung dan anonim,
sebagaimana ditentukan dalam kebijakan ini.
6.2 Komunikasi
Kebijakan ini akan disediakan kepada semua mitra bisnis langsung dalam rantai pasokan karet alam.
Kami mengharapkan mereka untuk meneruskan kebijakan ini ke setiap rantai pasokan mereka. Selain
itu, kebijakan ini juga akan
disediakan melalui Situs Web Continental. Continental berhak untuk memperbarui, memperbaiki, atau
mengubah Kebijakan ini, kapan saja bila diperlukan, sesuai dengan proses pembelajaran dan
pengalaman yang diperolehnya. Kami akan menetapkan
pedoman internal dan petunjuk operasional berdasarkan kebijakan ini untuk menerapkannya. Kami
bertujuan untuk memperbarui kemajuan implementasi secara berkala dalam laporan keberlanjutan
serta di situs web kami.
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Pernyataan Penolakan
Kebijakan ini dibuat dan disetujui dalam Bahasa Inggris. Setiap terjemahan dibuat dengan mengacu
pada versi Bahasa Inggris. Apabila terdapat keraguan, maka versi bahasa asli (Bahasa Inggris) yang
akan dianggap berlaku.

