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TENTANG COATS

Coats merupakan perusahaan benang industri terkemuka di dunia. Berkantor pusat di Inggris, kami 
hadir di lebih dari 100 negara, dan dengan platform digital kami dapat melayani pelanggan di mana 
pun mereka berada. Kami mempekerjakan lebih dari 18.500 orang di enam benua dan memiliki 
cabang di sekitar 50 negara, sehingga memberi kami jejak global yang tak tertandingi. 

Kami bekerja dengan hampir 30.000 produsen pakaian dan alas kaki dan 4.000 pengecer dan merek 
di seluruh dunia, serta dengan lebih dari 7.000 pelanggan bahan berperforma. Pada tahun 2018, 
pendapatan grup kami sebesar $ 1.415 juta dengan laba operasi $ 195 juta.

Pendapatan ($m)1

Laba operasi ($m)1 

1  pendapatan dan laba operasi yang disesuaikan berasal dari 
operasi yang berkelanjutan, tidak termasuk NA Crafts, yang 
dijual pada 20/02/19. Semua angka lain dalam laporan ini 
mencakup NA Crafts untuk tahun penuh 2018 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungi secara online

Lokasi pabrik 
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2018

2017

2016

2018

1.356

1.276

139

161

Tentang laporan ini 
Informasi dalam laporan ini mencakup 
periode dari 1 Januari 2018 hingga 31 
Desember 2018. Kecuali jika disebutkan lain, 
data berkaitan dengan semua operasi yang 
dimiliki dan dikendalikan oleh Coats Group 
Plc dan usaha patungan. 

Informasi lebih lanjut tentang Coats Group 
Plc, pendekatan kami tentang keberlanjutan, 
dan kinerja kami dapat ditemukan secara 
online di www.coats.com, termasuk 
kebijakan-kebijakan utama yang tersedia 
untuk diunduh. 

Kami terus melaporkan sesuai dengan 
persyaratan Global Reporting Initiative (GRI) 
dan tahun ini kami telah mengembangkan 
indeks khusus yang disesuaikan untuk 
investor kami yang menawarkan navigasi 
lebih langsung ke informasi Lingkungan, 
Sosial dan Tata Kelola (ESG) yang relevan 
yang menarik bagi mereka.

Coats Group Plc sangat bangga telah 

dimasukkan ke dalam Indeks FTSE4Good 
pada bulan Juli 2018. Itu pertama kalinya 
kami memenuhi syarat untuk dimasukkan.
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SELAMAT DATANG DARI GROUP 
CHIEF EXECUTIVE (PIMPINAN 
EKSEKUTIF GRUP) 

KAMI TELAH 
MENETAPKAN STRATEGI 
BARU YANG AMBISIUS 
YANG MELANJUTKAN 
PEKERJAAN BAGUS YANG 
TELAH DILAKUKAN, 
MENETAPKAN TARGET, 
DAN MEMPERCEPAT 
KEMAJUAN KAMI 
MENUJU MASA DEPAN 
YANG BERKELANJUTAN 

Coats didirikan selama revolusi industri 
pertama dan merupakan pelopor industri 
tekstil modern. Selama lebih dari 250 tahun, 
kami telah bekerja bersama pelanggan untuk 
membuat produk yang menyentuh sebagian 
besar umat manusia – baik melalui pakaian 
yang dikenakan orang-orang atau produk 
yang mereka gunakan – yang membentuk 
jalinan kehidupan sehari-hari di seluruh 
dunia. Umur panjang dan kesuksesan 
kami sebagian besar karena kami mampu 
menanggapi kebutuhan mereka, berinovasi 
dan mengubah bisnis kami bila perlu. 

Saat ini kami berada dalam periode 
perubahan signifikan dalam industri dan 
dalam Coats. Banyak ahli berpendapat 
bahwa industri manufaktur berada di 
puncak pergeseran signifikan keempat yang 
akan merevolusi cara produk dibuat – yang 
disebut Industri 4.0. Produk akan memiliki 
siklus hidup yang lebih pendek, dengan 
lebih banyak varian yang dibutuhkan untuk 
memenuhi permintaan dari konsumen. Ini 
menyebabkan waktu proses yang lebih 
pendek dan volume per batch yang lebih 
rendah. Produsen beralih ke teknologi 
untuk mendapatkan solusi, dengan tingkat 
otomatisasi dan konektivitas yang lebih tinggi 
– tidak hanya di dalam pabrik tetapi juga 
antara pemasok dan seluruh rantai nilai. 

Untuk menanggapinya, Coats sedang 
menjalani transformasi yang menyenangkan 
di mana kami merangkul kekuatan digitalisasi 
untuk terhubung secara lebih langsung 
dengan pelanggan, menjadi lebih produktif, 
dan menawarkan produk inovatif dan 
berkualitas tinggi kepada pelanggan. Namun 
kami menyadari bahwa perubahan ini tidak 
dapat mengorbankan dunia tempat kita 
tinggal. Iklim juga jelas sedang mengalami 
perubahan yang sebagian besar disebabkan 
oleh emisi buatan manusia. Selain itu, 
permintaan akan sumber daya yang terbatas 
meningkat tajam karena populasi yang terus 
bertambah dan negara berkembang semakin 
makmur. Seperti yang juga diharapkan oleh 

pihak-pihak lain, kami harus bertanggung 
jawab dan berkelanjutan dalam cara kami 
menjalankan bisnis dan membuat produk. 

Jadi, itulah sebabnya saya dengan senang 
hati mengumumkan pendekatan baru 
kami yang menempatkan keberlanjutan 
di jantung dari proses transformasi dan 
pengambilan keputusan kami. Saya sangat 
yakin bahwa langkah berani untuk Coats 
ini akan memainkan peran penting dalam 
pertumbuhan masa depan dan kesuksesan 
komersial kami. Ini lebih dari sekadar 
melakukan hal yang benar di masyarakat 
tempat kami bekerja atau melindungi 
lingkungan di dekat pabrik. Ini tentang 
menyempurnakan bisnis dan menciptakan 
peluang baru untuk menjadi lebih efisien dan 
berinovasi, mengembangkan produk yang 
lebih baik dan membangun hubungan yang 
lebih kuat dengan pelanggan, investor, dan 
pemangku kepentingan. 

Coats dan beberapa pelanggan memiliki 
pemahaman yang sama tentang pentingnya 
menjadikan keberlanjutan sebagai pusat 
dari strategi organisasi. Seiring berjalannya 
waktu, para pionir menginspirasi orang lain 
dalam industri dan menciptakan gerakan. 
Saat pelanggan mencari proposisi nilai baru, 
kami dapat tumbuh bersama mereka dengan 
menciptakan kategori dan pasar baru. Para 
investor menghargai pertumbuhan ini serta 
perlindungan investasi mereka, karena kami 
mengelola risiko sosial dan lingkungan 
yang dihadapi oleh bisnis manufaktur 
global. Dan karyawan kami termotivasi dan 
merasa bangga untuk bekerja di perusahaan 
yang inovatif, dikelola dengan baik, dan 
menjalankan tanggung jawabnya dengan 
serius. 

Saat meluncurkan strategi baru, termasuk 
serangkaian target ambisius untuk empat 
tahun ke depan, laporan ini merangkum 
kemajuan yang telah dibuat dan rencana 
kami. Dan perusahaan berada dalam posisi 
yang baik. 

Tahun lalu, kami membuat lebih banyak 
benang menggunakan lebih sedikit air dan 
energi. Kami berinvestasi dalam teknologi 
baru yang menggunakan lebih sedikit sumber 
daya berharga yang tersedia, sekaligus 
membantu memastikan air buangan 
limbah bersih dan memenuhi, atau bahkan 
melampaui, persyaratan hukum yang 
diberikan kepada kami.

Kami memperkuat manajemen kesehatan dan 
keselamatan lebih jauh, termasuk peluncuran 
target Journey to Zero, dan melanjutkan 
pengembangan program kepemimpinan dan 
manajemen, yang kesemuanya didukung 
dengan digitalisasi proses manajemen 
sumber daya manusia. Program ‘melakukan 
hal yang benar’ telah tertanam dengan baik 
dan membantu kami memastikan semua 
karyawan menyadari tanggung jawab mereka 
dan standar tinggi serta tingkat perilaku yang 
diharapkan. 

Dan keberlanjutan terbukti menjadi 
pendorong inovasi dalam pengembanga 
produk-produk baru kami, seperti Epic 
EcoVerde, yang dibuat dari botol plastik 
bekas konsumen yang didaur ulang, dan 
kami bekerja sama dengan pelanggan untuk 
menciptakan produk yang lebih berkelanjutan 
demi keuntungan bersama, dan manfaat bagi 
masyarakat yang lebih luas dan lingkungan 
tempat kita hidup. 

Sebagai perintis demi masa depan yang 
berkelanjutan, saya senang dengan peluang 
untuk bisnis kami dan semua pemangku 
kepentingannya. 

Rajiv Sharma 
Group Chief Executive (Pimpinan Eksekutif 
Grup) 
1 Maret 2019 
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MEMELOPORI 
MASA DEPAN YANG 
BERKELANJUTAN 

Selama bertahun-tahun, Coats telah 
memiliki pendekatan yang kuat terhadap 
keberlanjutan, yang didukung oleh 
komitmen jangka panjang terhadap 
standar perilaku dan tanggung jawab 
perusahaan yang tinggi. 

Tahun lalu kami membuat laporan 
tentang pekerjaan yang telah 
dilakukan untuk meninjau area 
fokus utama untuk program 
keberlanjutan kami. Ini termasuk 
penilaian materialitas global untuk 
mengidentifikasi isu-isu utama untuk 
bisnis kami berdasarkan relevansi 
dengan pencapaian tujuan komersial 
kami dan relevansi dengan para 
pemangku kepentingan.

Selama tahun 2018, kami telah 
melangkah lebih jauh untuk 
mengembangkan strategi baru yang 
ambisius untuk Coats yang dengan 
bangga kami luncurkan tahun ini. 
Strategi kami Memelopori masa 
depan yang berkelanjutan berfokus 
pada lima area prioritas di mana kami 
dapat mempercepat kemajuan, melalui 
investasi modal dan sumber daya yang 
ditargetkan.



PEKERJAAN YANG LAYAK 
DAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI

AKSI 
IKLIM

KESETARAAN 
GENDER

AIR BERSIH  
DAN SANITASI
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Air merupakan sumber daya yang 
berharga. Di beberapa negara tertentu, 
semakin jelas terlihat kelangkaan 
air, semakin nyata pula risiko yang 
kita mungkin hadapi – belum lagi 
persaingan untuk mendapatkan 
sumber daya, biaya yang semakin 
mahal, dampak pada mutu air, serta 
kemungkinan bahwa kekurangan air 
akan membatasi produksi. Risiko-risiko 
ini sering kali juga ikut ditanggung oleh 
masyarakat di sekitar kami. 

Terus memperkenalkan proses dan teknologi 
baru yang lebih hemat air (misalnya, 
mempercepat penggunaan pewarnaan dengan 
rasio liquor yang rendah dan daur ulang air). 

Berinvestasi dalam teknologi digital untuk 
membantu meningkatkan efisiensi proses. 

Memperbaiki proses manajemen untuk 
membantu mengidentifikasi penggunaan 
air yang berlebihan dan meningkatkan 
kesadaran. 

Selambat-lambatnya 
pada tahun 2022, kami 
akan mengurangi jumlah 
air yang digunakan per 
kilogram benang yang 
diproduksi menjadi 66 lts/
kg, pengurangan sebesar 
40% dibandingkan dasar 
pengukuran kami di 2018.

AIR 

Meskipun kami berusaha 
mengoptimalkan proses, kami akan 
selalu menghasilkan air limbah dan 
sebagian dari air ini akan dibuang ke 
lingkungan. 

Kami memiliki standar internal dan 
eksternal ketat yang harus kami 
patuhi untuk melindungi lingkungan 
setempat serta menghindari kerusakan 
pada daerah aliran sungai yang pada 
akhirnya diandalkan oleh bisnis kami 
dan masyarakat sekitar. 

Menjalankan pemantauan online secara 
real-time terhadap air buangan limbah 
cair untuk lokasi-lokasi yang membuang 
limbah ke lingkungan. 

Berinvestasi dalam pembangunan instalasi 
pengolahan air limbah baru atau di-upgrade 
di lokasi-lokasi kami jika diperlukan. 

Mendaur ulang air di lokasi-lokasi yang 
sesuai dan mengembangkan proses untuk 
menghilangkan air limbah. 

Selambat-lambatnya pada 
tahun 2022, kami akan 
membangun standar 
global Coats dengan 
mematuhi standar air 
buangan Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals 
(ZDHC).

AIR BUANGAN 
& EMISI 

Coats adalah sebuah bisnis global, 
yang beroperasi di lebih dari 50 negara 
di enam benua, dengan berbagai 
budaya yang luas dan beragam. Kami 
berupaya menciptakan budaya inklusif, 
jujur, dan kerja tim yang positif agar 
setiap karyawan dapat mencapai 
potensi mereka di lingkungan kerja 
yang aman. 

Standar etika yang tinggi mendukung 
cara kami menjalankan bisnis, karena 
kami membangun kepercayaan serta 
memastikan praktik sehat dengan 
pemasok dan pelanggan kami. 

Menjalankan program kesehatan, 
keselamatan, dan kesejahteraan, 
termasuk target Journey to Zero kami. 

Mengembangkan kampanye ‘Melakukan hal 
yang benar’ untuk menjangkau masalah etika 
dan hak asasi manusia yang lebih luas. 
Memberlakukan Kerangka Kerja Kemampuan 
Kepemimpinan bagi semua karyawan untuk 
meningkatkan peluang pengembangan, dan 
melatih semua karyawan dalam inklusi dan 
keberagaman untuk meningkatkan budaya 
inklusi kami. 

Mengglobalkan 'kantong kecemerlangan' agar 
kami memiliki dampak yang lebih besar di 
masyarakat tempat kami tinggal dan bekerja. 

Mendigitalkan proses manajemen sumber 
daya manusia kami untuk memungkinkan 
pendekatan yang lebih efisien dan konsisten 
terhadap manajemen sumber daya manusia. 

SOSIAL 

Sumber daya alam menjadi semakin 
langka. Faktor lingkungan dan 
pertumbuhan penduduk meningkatkan 
permintaan dan memberikan tekanan 
pada ekosistem di mana kami menjadi 
bagian di dalamnya. 

Kami mengikuti prinsip hierarki limbah 
untuk mengurangi, menggunakan 
kembali, serta mendaur ulang limbah 
kami dengan cara yang efisien 
dan, pada akhirnya, menciptakan 
nilai. Ini mengharuskan kami untuk 
menggunakan sumber daya secara 
efisien serta membatasi pembuangan 
limbah ke tempat pembuangan akhir.

Meluncurkan rencana tindakan proses 
pengelolaan limbah di seluruh operasi kami. 

Mengembangkan produk baru menggunakan 
bahan yang didaur ulang atau yang dapat 
digunakan kembali atau didaur ulang oleh 
pihak lain. 

Bekerja dengan pelanggan dan pemasok 
untuk membantu mereka meningkatkan 
keberlanjutan produk mereka. 

Selambat-lambatnya 
pada tahun 2022, 
kami akan mengurangi 
limbah menjadi 6,8%, 
pengurangan sebesar 
25% dibandingkan dasar 
pengukuran kami di 2018. 

Selambat-lambatnya 
pada tahun 2024, semua 
benang poliester premium 
kami akan dibuat dari 
bahan daur ulang 100%.

HIDUP 
BERKELANJUTAN 

Efek perubahan iklim dapat memiliki 
konsekuensi dan risiko yang besar 
pengaruhnya bagi bisnis kami, 
entah ini terkait dengan gangguan 
pada rantai pasokan, ketersediaan 
bahan baku, atau peningkatan biaya 
energi. Kami berkepentingan untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca 
serta berperan dalam memerangi 
perubahan iklim.

Melaksanakan lebih banyak kegiatan 
pemantauan dan penargetan untuk 
meningkatkan efisiensi energi operasi kami. 

Mengidentifikasi peluang untuk menghemat 
energi, melalui perubahan teknologi atau 
proses manufaktur. 

Berinvestasi atau berkolaborasi dalam energi 
terbarukan yang baru, baik untuk menghasilkan 
panas yang diperlukan untuk proses ataupun 
untuk menghasilkan listrik yang dibutuhkan 
untuk memberi daya pada bisnis. 

Selambat-lambatnya 
pada tahun 2022, 
kami bertujuan untuk 
memperoleh sumber 
energi terbarukan di mana 
pun memungkinkan.

ENERGI 

Tabel di bawah ini menjelaskan elemen-elemen utama dari strategi baru kami 
dan apa yang kami lakukan, sehingga memperjelas dukungan kami terhadap 
Tujuan Pembangunan Keberlanjutan PBB yang relevan dan target kami. 

UN SDG 

Selambat-lambatnya pada 
tahun 2022, mencapai 
energi 10,4 kWh/kg 
yang digunakan per 
kilogram produk yang 
dibuat, pengurangan 
7% dibandingkan dasar 
pengukuran kami di 2018.

Pilar Mengapa ini menjadi 
prioritas?

Apa yang sedang kami lakukan?

Mengelola sumber daya 
berharga dengan bijak 

Energi terbarukan 
untuk masa depan 
yang berkelanjutan

Bekerja untuk dunia 
yang lebih bersih 

Tempat kerja dan 
masyarakat yang aman 

dan berkelanjutan

Melindungi bumi 

AIR BERSIH  
DAN SANITASI

PEMAKAIAN DAN 
PRODUKSI YANG 
BERTANGGUNG 
JAWAB

AKSI  
IKLIM

PEMAKAIAN DAN 
PRODUKSI YANG 
BERTANGGUNG 
JAWAB

Selambat-lambatnya 
pada tahun 2022, 
kami akan meraih 
penghargaan 'Tempat 
yang sangat bagus 
untuk bekerja' atau 
penghargaan yang setara 
untuk semua lokasi 
utama kami. 

Selambat-lambatnya 
pada tahun 2022, kami 
bertujuan agar semua 
karyawan berkontribusi 
dalam kegiatan 
masyarakat.

Target 
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AIR 
MENGELOLA SUMBER DAYA 
BERHARGA DENGAN BIJAK 

Tanpa air, saat ini kami tidak bisa membuat benang. Air merupakan 
sumber daya bersama yang penting dan kita harus memastikan bahwa 
air digunakan secara efisien, terutama karena air langka di beberapa 
negara tertentu. 

SUARA PEMIMPIN 
“Air adalah sumber daya 
berharga dan penting bagi 
bisnis kami. Tanpa air, kami 
tidak dapat membuat benang 
yang diinginkan pelanggan. 
Kami beruntung karena banyak 
negara tempat kami beroperasi 
memiliki ketersediaan air 
yang melimpah hingga saat 
ini, tetapi di negara lainnya 
justru tidak. Kami pun sadar 
bahwa perubahan iklim dapat 
memengaruhi ketersediaan air 
yang dibutuhkan oleh kami dan 
masyarakat sekitar kami. Selain 
itu, air adalah biaya sehingga 
kami pun memiliki kepentingan 
komersial untuk menggunakan 
sumber daya ini dalam jumlah 
seminim mungkin. 

Kami akan berinvestasi dalam 
teknologi baru dan cara untuk 
meningkatkan efisiensi proses 
kami, serta menerapkan 
program manajemen dan 
pemeliharaan yang kuat untuk 
memastikan kami tidak boros. 
Bisnis kami ditargetkan untuk 
menggunakan lebih sedikit air 
dan ini merupakan prioritas 
penting bagi Coats saat kami 
berupaya memproduksi lebih 
banyak benang, dengan 
menggunakan lebih sedikit air.” 

Michael Schofer 
Chief Supply Chain Officer 
(Pimpinan Eksekutif Rantai 
Pasokan)

Menggunakan lebih sedikit air untuk masa depan lebih cerah

Coats bangga akan kemampuannya untuk 
menyediakan benang bermutu tinggi yang 
memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Ini 
mencakup warna. Seperti yang diketahui oleh 
siapa pun yang bekerja di industri tekstil, warna 
berperan penting dalam kesuksesan produk. 
Mulai dari pakaian desainer hingga perabotan 
rumah tangga dan otomotif, tren terbaru 
dapat sangat ditentukan oleh warna seperti 
halnya oleh merek atau bahan produk. Pada 
tahun 2018, kami mewarnai lebih dari 174.000 
warna berbeda dalam hampir empat juta batch 
produksi.

Pewarnaan adalah salah satu bagian terpenting 
dalam proses manufaktur saat kami mengubah 
poliester, katun, dan bahan lainnya yang 
diproses dari bahan fungsional menjadi bahan 
yang menyempurnakan dan melengkapi 
produk akhir pelanggan kami. Proses ini saja 
membutuhkan sekitar 60% dari total konsumsi 
air kami. 

Coats telah lama menjadi pemimpin dalam 
teknologi pewarnaan di industri tekstil, 
dengan terus mendorong inovasi guna 
meningkatkan mutu dan efisiensi, termasuk, 

baru-baru ini melalui penggunaan mesin 
pewarnaan dengan rasio liquor yang 
rendah di beberapa lokasi. Biasanya proses 
pewarnaan menggunakan sekitar 40-80 liter 
air per kilo produk sehingga menyebabkan 
penggunaan volume air dalam jumlah sangat 
besar. Mesin baru kami telah mengurangi 
rasio ini menjadi sekitar 20-40 liter per kilo – 
hingga 50% pengurangan penggunaan air. 

Kami berupaya meningkatkan hal ini lebih lanjut 
dengan melakukan pengembangan teknologi 
digital guna memungkinkan proses kami 
untuk menjadi lebih spesifik dan disesuaikan 
agar memenuhi kebutuhan pelanggan kami di 
masa akan datang dengan cara berkelanjutan. 
Dengan menggunakan teknologi pencetakan 
digital, kami ingin mampu memproduksi 
benang dengan panjang dan warna tepat kapan 
pun atau di mana pun dibutuhkan. Teknologi 
Twine, yang baru-baru ini kami berikan investasi 
sebesar $5 juta, didasarkan pada pewarnaan 
tanpa air dan akan menyertakan perangkat 
lunak warna bawaan yang diintegrasikan 
dengan Coats ColourStitch. 
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2016 

Air merupakan sumber daya yang 
penting 
Pendekatan kami terhadap manajemen air 
melibatkan beberapa aspek. Kami mengakui 
betapa bernilainya air bagi bisnis kami serta 
bagi masyarakat tempat kami beroperasi. 
Air merupakan sumber daya bersama 
sehingga kami harus memastikan bahwa 
kami menggunakan air sehemat dan seefisien 
mungkin. 

Kami selalu mencari cara alternatif selain 
menggunakan air untuk membatasi dampak 
pada komunitas sekitar, sekaligus berupaya 
mengurangi konsumsi air kami sendiri dan 
mengembalikan apa yang kami memang 
butuhkan ke lingkungan alam setelah 
pengolahan yang sesuai. Dalam kasus 
tertentu, ini mencakup daur ulang air yang 
kami suling sehingga dapat digunakan 
kembali dalam proses manufaktur kami. 

Memahami risiko air 
Kami telah menjalankan peninjauan risiko 
tingkat tinggi pada operasi kami untuk 
menentukan apakah bisnis kami berlokasi di 
area dengan kelangkaan air yang tinggi. Faktor-
faktor risiko ini mencakup risiko fisik, risiko 
peraturan, rawan air dasar, kejadian banjir, 
serta akses ke air. Untungnya, tinjauan ini tidak 
melaporkan adanya masalah signifikan untuk 
bisnis kami. Meski demikian, kami mengakui 
bahwa tinjauan ini mungkin berubah dalam 
beberapa tahun mendatang saat konsekuensi 
perubahan iklim mulai terlihat. 

Mengurangi konsumsi air 
Pada tahun 2018, kami mengonsumsi  
7,9 juta meter kubik air, yang setara 
dengan 109 liter per kilogram produk yang 
diproduksi. Ini sama dengan pengurangan 
3% dibandingkan pada tahun 2017 
dan melanjutkan tren dari tahun-tahun 
sebelumnya. 

Investasi dalam teknologi yang lebih baik 
Kami terus berupaya meningkatkan 
efisiensi dan daya saing dari operasi 
manufaktur kami. Melalui investasi dalam 
mesin, peralatan, dan proses baru, kami 
berharap dapat bekerja dengan lebih baik 
dengan memproduksi lebih banyak benang 
menggunakan lebih sedikit air. 

Peningkatan dalam proses pewarnaan 
kami, yang dijelaskan sebelumnya, telah 
memberikan penghematan air karena 
memiliki investasi dalam teknologi, seperti 
osmosis terbalik yang memungkinkan kami 
untuk mencapai pemulihan air tingkat tinggi 
dari air buangan proses. Beberapa pabrik 
kami, di India dan Sri Lanka contohnya, kini 
mendaur ulang hingga 95% dari seluruh air 
yang digunakannya. 

Operasi yang lebih efisien 
Di sejumlah lokasi manufaktur, kami telah 
melakukan penilaian ‘keseimbangan air’ 
terperinci yang membantu kami memahami 
serta mengelola air dan air buangan secara 
efisien; mengidentifikasi area dengan 
potensi penghematan terbesar untuk air dan 
biaya; serta mendeteksi penggunaan yang 
tidak efisien dan kebocoran dengan cepat. 

Salah satu lokasi ini berada di Vietnam. Pada 
tahun 2014, lokasi tersebut menggunakan 
115 liter air per kilo benang yang diproduksi 
(l/kg), tetapi melalui pemantauan teliti dan 
investasi cerdas, angka tersebut telah turun 
menjadi 65 l/kg pada akhir tahun 2018. 
Pengurangan konsumsi air di lokasi ini 
secara keseluruhan lebih dari 40%. Kami 
berfokus untuk mengurangi penggunaan 
lebih lanjut dan telah berinvestasi dalam 
pengukuran penggunaan air yang ekstensif 
untuk memahami dengan tepat di mana air 
digunakan, dan di mana penggunaan tidak 
efisien atau pemborosan mungkin terjadi. 

Di lokasi-lokasi lain, kami mencari cara 
inovatif untuk menggunakan kembali air 
yang diperlukan untuk proses manufaktur 
yang tidak esensial. Misalnya, di unit 
manufaktur kami di Sevier, AS, kami telah 
mulai mendaur ulang air yang dibuang dari 
sistem pendingin udara yang didinginkan 
dengan air sehingga menghemat 10% dari 
total penggunaan air di lokasi tersebut yang 
setara dengan penghematan air sebesar  
68 juta liter dalam setahun. 

40%
SELAMBAT-LAMBATNYA 
PADA TAHUN 
2022, KAMI AKAN 
MENGURANGI JUMLAH 
AIR YANG DIGUNAKAN 
PER KILOGRAM BENANG 
YANG DIPRODUKSI 
SEBESAR 40% 
DIBANDINGKAN DASAR 
PENGUKURAN KAMI 
PADA TAHUN 2018 

Dari air yang kami gunakan, lebih dari 20% 
air didaur ulang dan digunakan kembali. 
Dari jumlah sisa yang diperlukan, 43% 
didatangkan dari lingkungan setempat dan 
37% dipasok dari sumber di kota. 

Pemakaian air (liter per kg produk yang 
diwarnai) 

% air yang didaur ulang

2

11

4

20

7

127

112

121

109

118
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ENERGI
ENERGI TERBARUKAN 
UNTUK MASA DEPAN 
YANG BERKELANJUTAN 

Penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca terkait 
berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kami memiliki tanggung 
jawab untuk mengurangi kontribusi kami serta mengurangi risiko ini. 

7% 
Memimpin pendekatan kami terhadap efisiensi energi di Rumania 

Selama dua tahun terakhir, Coats Romania 
telah menerapkan program efisiensi energi 
yang beragam untuk menyempurnakan 
pengoperasian dan prosesnya guna 
menghemat energi serta mengurangi emisi 
gas rumah kaca. 

Langkah pertama dalam proses ini adalah 
mulai memberlakukan sistem pemantauan 
energi yang baru. Sistem pemantauan baru 
ini memungkinkan pelacakan penggunaan 
energi secara mendetail di seluruh pabrik 
sepanjang waktu, serta biaya terkait. Ini 
membantu mereka memahami di mana 
penghematan energi dapat dilakukan 
serta mengembangkan rencana tindakan 
yang terperinci. Hasilnya, perusahaan 
mulai memberlakukan sejumlah langkah 
penghematan biaya termasuk: 

• Pemasangan inverter pada pengering 
listrik yang menyesuaikan konsumsi listrik 
berdasarkan suhu lingkungan sekitar. 

• Pemulihan panas dari cerobong asap proses dan 
air limbah. 

• Pengoptimalan tekanan udara pengoperasian 
kompresor. 

• Pemasangan lampu LED dan sensor gerakan di 
gudang. 

• Uji coba pembangkit energi terbarukan 
bertenaga surya di lokasi. 

Sejauh ini, pabrik ini telah berhasil mengurangi 
konsumsi energi secara konsisten sehingga pabrik 
ini kini mengonsumsi kurang dari setengah 
energi per kilo produksi yang dilakukannya 
saat pabrik dibuka pada tahun 2004. Didorong 
oleh penghematan biaya yang signifikan dan 
emisi gas rumah kaca yang terkait, tim kami di 
Rumania baru-baru ini telah menerima sertifikasi 
standar manajemen energi global ISO 50001 
untuk memungkinkan bisnis terus menjawab 
tantangan modern yang dihadapi produsen 
dalam mengendalikan biaya energi yang naik dan 
mengatasi perubahan iklim. 

SELAMBAT-
LAMBATNYA PADA 
TAHUN 2022, KAMI 
AKAN MENCAPAI 
PENGURANGAN 
SEBESAR 7% PADA 
ENERGI YANG 
DIGUNAKAN PER 
KILOGRAM PRODUK 
YANG DIBUAT 
DIBANDINGKAN 
DASAR PENGUKURAN 
KAMI PADA TAHUN 
2018 
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SUARA PEMIMPIN 

2014 

2017 

2015 

2018 

2016 

2014 

2017 

2015 

2018 

2016 

2018 

2014 

2017 

2015 

2016 

Penggunaan energi (kWh per kg produk 
yang diwarnai) 

Kami memiliki program penggantian dan 
pemeliharaan mesin yang terus-menerus, 
yang memberikan peningkatan tertentu 
dalam efisiensi proses kami. Dalam contoh 
lainnya, kami dapat menyempurnakan 
penggunaan energi dengan memiliki 
pendapat kritis tentang proses yang sudah 
ada dan sering kali melakukan penyesuaian 
yang wajar dan sederhana. Misalnya, di 
Bangladesh, kami menggunakan pendingin 
mesin (water jacket) di sekitar generator 
gas untuk membantu mengatur suhu dan 
efisiensi pengoperasian. Sebelumnya, kami 
menggunakan air yang disirkulasikan melalui 
menara pendingin untuk melakukan ini. 
Pada tahun 2018, kami mengganti ini untuk 
menggunakan air dari proses pewarnaan, 
yang masih menyediakan pendinginan untuk 
generator kami, sekaligus meningkatkan 
suhu air proses – solusi ini sama-sama 
menguntungkan karena kami dapat 
meningkatkan efisiensi termal dari generator 
gas, sekaligus mempercepat siklus pewarnaan 
dan mengurangi uap yang dibutuhkan untuk 
memanaskan air. 

“Dalam Global Risk Report 
yang baru-baru ini diterbitkan 
dan disusun oleh World 
Economic Forum, tiga dari 
lima risiko utama global 
memiliki keterkaitan dengan 
perubahan iklim kita. Sebagai 
bisnis manufaktur global, kami 
memiliki tanggung jawab 
untuk melakukan hal yang 
kami mampu guna mengurangi 
kontribusi yang kami lakukan 
dengan menggunakan lebih 
sedikit energi dari bahan bakar 
fosil serta berinvestasi dalam 
bentuk energi terbarukan 
alternatif, seperti proyek 
tenaga surya di tempat 
jika memungkinkan, boiler 
biomassa yang menggunakan 
sumber terbarukan, dan 
membeli listrik dari penyedia 
energi terbarukan dalam 
persentase yang lebih tinggi 

Selain itu, energi 
merepresentasikan biaya 
signifikan pada bisnis kami 
dan harga energi terus naik. 
Misalnya, harga listrik telah 
naik sebesar 45% di negara-
negara industri dalam 20 
tahun terakhir. Agar tetap 
mampu bersaing, kami harus 
terus mencapai keunggulan 
operasional pada energi 
sekaligus membangun 
ketahanan pada bisnis kami 
dengan menjajaki sumber 
energi masa depan yang kami 
butuhkan.” 

Kevin Finn 
President, Business Operations 
(Presiden, Operasi Bisnis) 

Pada tahun 2018, kami menggunakan 
810 juta kWh energi untuk memproduksi 
produk. Ini setara dengan 11,2 kWh per 
kilo produksi. Selama 12 bulan terakhir, 
kami telah mengurangi konsumsi energi 
sebesar 3% karena kami telah berinvestasi 
dalam teknologi dan proses baru serta 
melaksanakan serangkaian program efisiensi 
energi di seluruh dunia. 

Kami terus meninjau efektivitas biaya dalam 
pembangkit energi terbarukan di lokasi-lokasi 
kami, serta pembelian listrik bersertifikasi 
dari sumber terbarukan. Selama tiga tahun 
terakhir, kami mampu mempertahankan level 
konstan sekitar 30% dari total energi yang 
kami gunakan, yang biasanya 40% dihasilkan 
dari biofuel dan sisanya merupakan kombinasi 
dari pembangkit listrik di lokasi dan listrik yang 
dibeli dari sumber terbarukan. 

Namun, tujuan kami dalam tiga tahun 
mendatang adalah meningkatkan 
proporsi ini secara signifikan. Kami telah 
menggunakan pendekatan yang beragam yang 
memungkinkan kami untuk menjadi fleksibel 
tergantung pada ketersediaan tipe teknologi 
terbarukan, kebutuhan bisnis kami, serta lokasi. 
Misalnya, di India, kami telah berinvestasi 
dalam kapasitas pembangkit tenaga surya di 
pabrik kami di Ambas, serta pabrik Patrick 
Yarns kami di AS, yang keduanya memberi 
kami pasokan listrik yang andal dan konstan 
karena sinar matahari yang melimpah, serta 
melakukan pendekatan yang lebih berputar 
menggunakan limbah perusahaan lain untuk 
menghasilkan energi dengan menggunakan 
sekam kacang mete yang dibuang untuk 
meningkatkan uap yang diperlukan untuk 
memberi tenaga listrik pada unit pewarnaan 
kami. 

Dengan menggunakan lebih sedikit energi 
dan berinvestasi dalam sumber energi 
terbarukan, kami telah mengurangi emisi 
gas rumah kaca terkait bahan bakal fosil 
dan listrik yang kami gunakan (disebut juga 
sebagai emisi cakupan 1 dan cakupan 2) 
sebesar 3% dari 311.000 ton pada tahun 
2017 menjadi 300.000 ton. Kami telah 
melakukan ini sekaligus meningkatkan 
produksi benang sehingga emisi per unit 
produksi telah berkurang sebesar 4% 
menjadi 4,2 kilo per kilo benang berwarna. 

Fokus pada efisiensi energi 
Selama 12 bulan terakhir, kami telah 
meningkatkan fokus pada efisiensi energi 
dengan mencari cara untuk meningkatkan 
daya saing operasi kami, meningkatkan 
produktivitas, serta menggunakan lebih 
sedikit energi. Kami mengidentifikasi 
20 lokasi kami yang menggunakan 
paling banyak energi serta mengadakan 
serangkaian lokakarya yang difokuskan 
pada energi dan audit, dengan bantuan 
ahli eksternal di setiap pasar. Audit ini 
membantu kami untuk mengidentifikasi 
kemungkinan area penghematan – mulai 
dari kebijakan berbiaya rendah yang 
sederhana hingga investasi yang lebih 
signifikan – dan menyusun dasar program 
penghematan energi di setiap lokasi untuk 
diluncurkan dalam dua tahun mendatang. 

Di beberapa lokasi, kami mengambil 
langkah ekstra. Misalnya, di Meksiko kami 
mengadakan lokakarya selama seminggu 
penuh yang melibatkan lintas bagian 
manajer, teknisi, dan rekan kerja produksi 
untuk mempelajari ‘lebih mendalam’ guna 
meninjau cara energi digunakan dan tempat 
penghematan dapat dilakukan. Kegiatan 
ini mengidentifikasi 24 langkah di seluruh 
pabrik, dan rencana yang dihasilkan kini 
sedang dijalankan. 

SELAMBAT-
LAMBATNYA PADA 
TAHUN 2022, KAMI 
BERTUJUAN UNTUK 
MENGGUNAKAN 
SUMBER ENERGI 
TERBARUKAN 
DI MANA PUN 
MEMUNGKINKAN 

Gas rumah kaca yang dikeluarkan per unit 
produksi (kg CO2e per kg produk yang diwarnai) 

4,9

4,3 

4,5 

4,2 

4,6 
22

29 

27

28 

29 

Energi terbarukan (% total energi yang 
digunakan dalam satu tahun) 

Investasi dalam energi terbarukan 

... menghasilkan lebih sedikit emisi

Menggunakan lebih sedikit energi… 

13,2

11,5 

12,2 

11,2

11,9 
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SUARA PEMIMPIN 
“Undang-undang di seluruh 
dunia kini semakin tegas. 
Standar yang kami harus 
penuhi menjadi lebih ketat 
dari sebelumnya. Jika kami 
gagal memenuhi standar 
ini, kami berisiko mengalami 
penalti, denda, dan gangguan 
pada operasi kami, dan yang 
terpenting membahayakan 
reputasi kami di masyarakat 
sekitar dan pada pelanggan, 
karyawan, dan pemegang 
saham kami. 

Namun, kami juga sangat 
menyadari bahwa menerapkan 
proses produksi yang bersih 
memilih manfaat yang 
cakupannya jauh melebihi 
menghindari risiko ini. Hal 
ini dapat meningkatkan 
produktivitas, mengurangi 
biaya, serta membantu 
memperkuat reputasi kami lebih 
lanjut. Kami tidak beroperasi 
secara terpisah, tetapi sebagai 
bagian dari banyak masyarakat 
serta ekosistem setempat, dan 
kami mengemban tanggung 
jawab dengan sangat 
bersungguh-sungguh untuk 
melindungi lingkungan dan 
daerah aliran sungai yang kami 
gunakan secara bersama-sama. 
Itu sebabnya kami berkomitmen 
untuk menerapkan standar 
Pembuangan Limbah Nol Zat 
Kimia Berbahaya (Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals).” 

Stuart Morgan 
Chief Legal & Risk Officer 
(Pimpinan Eksekutif Hukum & 
Risiko) dan Group Company 
Secretary (Sekretaris Perusahaan 
Grup) 

AIR BUANGAN 
& EMISI 
BEKERJA UNTUK DUNIA YANG LEBIH BERSIH 

Di Coats, kami berusaha memastikan bahwa air yang 
kami buang sudah aman dan tidak akan membahayakan 
lingkungan di sekitar pabrik kami. 

Fasilitas manufaktur kami di Ambas di 
India Selatan telah melakukan investasi 
besar dalam beberapa tahun belakangan 
sehingga menjadikannya salah satu lokasi 
paling canggih dan berkelanjutan di seluruh 
Coats. Ini mencakup unit pewarnaan sintetis 
yang baru, boiler uap berbasis biomassa, 
pembangkit listrik tenaga surya, dan instalasi 
pengolahan air buangan osmosis terbalik. 

Salah satu fitur utama dari pabrik ini 
adalah mampu mendaur ulang 95% 
air yang digunakannya selama proses 
manufaktur, dengan pembuangan nol air 
limbah ke lingkungan. Proses ini melibatkan 
penyaringan dan pembersihan pada sekitar 
28.000 liter air dalam sehari yang kemudian 
digunakan kembali. Pabrik ini menggunakan 
kombinasi proses biologis maupun fisik 
untuk memastikan mutu tinggi dari air yang 
digunakan.

Ini hanya mungkin dilakukan berkat inovasi 
instalasi biomassa terbaru karena tingkat 
pemanasan tinggi diperlukan selama proses.

Tanpa ini, jumlah energi bahan bakar fosil 
yang digunakan akan sangat tinggi, baik dari 
sudut pandang biaya maupun lingkungan. Saat 
air limbah dipanaskan, air limbah menguap 
menyisakan residu limbah, sedangkan air bersih 
mengembun untuk digunakan kembali. Untuk 
menutup siklus pada proses ini, limbah padat atau 
‘lumpur’ dikumpulkan dan digunakan oleh pabrik 
terdekat sebagai bahan untuk produksi semen.

Menutup siklus di India Selatan
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Standar tinggi yang terus konsisten di 
seluruh bisnis 
Lebih dari dua pertiga air yang kami gunakan 
pada akhirnya dibuang sebagai air buangan 
limbah. Air ini diolah dengan beberapa cara, 
baik melalui instalasi pengolahan limbah 
milik sendiri maupun fasilitas bersama di 
kota. Melalui kedua cara tersebut, kami 
melakukan semua hal semampu kami untuk 
meminimalkan dampak pada lingkungan dari 
air buangan yang kami buang. 

Kami berupaya mematuhi undang-undang 
dalam negeri dan batasan pembuangan, 
serta juga berupaya untuk memenuhi 
kebijakan air buangan global internal kami 
sendiri – yang dalam kebanyakan kasus 
lebih tegas daripada undang-undang 
nasional dari segi batasan yang kami 
tetapkan. Kebijakan ini dikembangkan 
untuk memastikan bahwa seluruh operasi 
ini, di mana pun lokasinya, akan memenuhi 
standar tinggi yang konsisten dari segi 
air buangan yang dibuang. Pemenuhan 
standar ini mengharuskan operasi kami 
untuk mengukur dan memantau mutu 
pembuangan air buangan dalam beberapa 
kriteria, termasuk kebutuhan oksigen, pH, 
dan kandungan logam. 

Investasi dalam instalasi pengolahan 
baru dan pemantauan 
Selama lima tahun terakhir, kami telah 
menghabiskan atau berkomitmen untuk 
menghabiskan lebih dari $20 juta untuk 
instalasi dan teknologi pengolahan air 
buangan yang baru. Kami telah menerapkan 
pendekatan tiga langkah yang bergantung 
pada kondisi khusus instalasi kami. Pertama, 
peninjauan terhadap persyaratan dalam 
negeri akan menentukan apakah kami 
mampu menggunakan pengolahan air 
melalui proses biologis, bukan proses kimia. 
Jika mungkin, kami mengutamakan proses 
biologis. Kedua, jika lokasi yang sudah ada 
tidak mampu memenuhi standar, kami akan 
berinvestasi dalam pembangunan instalasi 
pengolahan air yang baru. Investasi terbaru 
termasuk yang berlokasi di Honduras, 
Vietnam, dan India. 

Terakhir, dalam kasus tertentu, kami 
menggunakan fasilitas pengolahan air 
bersama baik dengan perusahaan lain 
maupun masyarakat sekitar. Jika fasilitas 
ini tidak dapat memenuhi standar kami, 
maka kami akan berinvestasi untuk 
menyempurnakan fasilitas ini atau 
membangun fasilitas pengolahan air kami 
sendiri demi kepentingan bersama Coats dan 
masyarakat.  

Kami telah berinvestasi dalam sistem 
pemantauan daerah air sungai yang baru 
di sebagian besar lokasi untuk memberikan 
pengukuran mutu air buangan secara online 
yang berkelanjutan. Sistem baru ini secara 
otomatis mengukur level dari kelima parameter 
serta mengirimkan data ke dasbor aktif dan 
dapat memicu alarm jika level dari salah satu 
parameter nyaris mendekati, atau di atas, batas 
yang kami tetapkan. Hal ini memungkinkan 
kami untuk memantau level parameter secara 
real time serta menetapkan tindakan apa yang 
akan diambil untuk memastikan kepatuhan 
terhadap standar tinggi kami. Pengembangan 
cara untuk membuktikan kepatuhan air 
buangan kami terhadap standar wajib 24 
jam dalam sehari, tujuh hari dalam seminggu 
merupakan langkah unggul dalam industri 
kami. 

Mendaur ulang air limbah kami 
Selama beberapa tahun terakhir, kami 
telah menyadari bahwa solusi terbaik untuk 
menangani air limbah adalah dengan tidak 
memproduksi limbah sama sekali. Untuk 
mencapai tujuan ini, kami telah berinvestasi 
dalam fasilitas daur ulang air di beberapa 
pabrik kami atau untuk proses khusus 
dalam pabrik kami – misalnya, di dalam unit 
pewarnaan. Dalam kasus tertentu, seperti 
di Cina, kami dapat mendaur ulang hampir 
semua air yang kami gunakan. Pabrik lainnya 
dengan fasilitas daur ulang termasuk pabrik 
di Sri Lanka dan India, serta Bangladesh yang 
direncanakan akan menyusul. 

Pembuangan Limbah Nol Zat 
Kimia Berbahaya (Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals) 
Pada tahun 2016, kami mengikuti Program 
Pembuangan Limbah Nol Zat Kimia Berbahaya 
(ZDHC). Melalui komitmen kami terhadap 
ZDHC, kami akan bekerja sama dengan 
industri untuk menghilangkan zat kimia 
berbahaya bukan hanya dari operasi kami 
sendiri, tetapi juga seluruh rantai pasokan. 
ZDHC adalah organisasi nirlaba dengan visi 
untuk meniadakan zat kimia berbahaya serta 
mendorong penerapan meluas konsep kimia 
berkelanjutan, inovasi terkait, dan praktik 
terbaik di industri tekstil, pakaian, dan alas 
kaki. 

SELAMBAT-
LAMBATNYA 
PADA TAHUN 
2022, KAMI AKAN 
MEMBANGUN 
STANDAR GLOBAL 
COATS DENGAN 
MEMATUHI 
STANDAR AIR 
BUANGAN ZERO 
DISCHARGE OF 
HAZARDOUS 
CHEMICALS (ZDHC).
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SOSIAL 
MENCIPTAKAN TEMPAT KERJA YANG 
AMAN BERKELANJUTAN 

Kami beroperasi di era yang terus berubah, bertransisi dari industri ke dunia digital. 
Kami harus menyesuaikan dan mengubah budaya kami, mengembangkan karyawan 
dan keahlian kami untuk mendukung perubahan ini. 

SELAMBAT-LAMBATNYA 
PADA TAHUN 2022, 
KAMI AKAN MERAIH 
PENGHARGAAN 'TEMPAT 
YANG SANGAT BAGUS 
UNTUK BEKERJA' ATAU 
PENGHARGAAN YANG 
SETARA UNTUK SEMUA 
LOKASI UTAMA KAMI 

Journey to Zero 
Pada tahun 2017, kami meluncurkan 
#BeTheOne, kampanye keamanan global 
untuk meningkatkan kesadaran, mencegah 
insiden, dan mendorong karyawan untuk 
melakukan intervensi ketika mereka melihat 
tindakan berisiko atau kondisi tidak aman. 
Berdasarkan hal ini, kami sekarang telah 
meluncurkan strategi Journey to Zero yang 
menyediakan peta jalan yang jelas untuk 
pendekatan jangka panjang terhadap 
kesehatan dan keselamatan. Ini berfokus 
pada identifikasi dan manajemen risiko, 
dengan melakukan pendekatan yang 
jauh lebih proaktif terhadap manajemen 
keselamatan. Hingga tahun 2018, lokasi 
kami sudah 58% bebas dari cedera, dan 
kami menargetkan bebas dari cedera di 
mana pun. 

Untuk memfasilitasi ini, kami telah 
menerapkan sistem manajemen keselamatan 
online baru yang memberikan kami 
visibilitas lebih besar dan meningkatkan 
kecepatan kami dalam menanggapi 
aktivitas atau perilaku yang mungkin tidak 
aman. Aspek yang sangat penting dari 
proses implementasi adalah mendorong 
karyawan untuk bersikap proaktif dan 

melaporkan bahaya sebelum seseorang 
terluka. Atas dasar ini, tahun ini saja 
kami telah melakukan lebih dari 41.000 
‘tindakan perbaikan’, sebagian besar 
berdasarkan umpan balik dari rekan kerja, 
dan melakukan lebih dari 11.300 penilaian 
risiko khusus mesin. Dengan fokus tersebut, 
kami dapat mengurangi insiden di beberapa 
area secara dramatis. Misalnya, insiden 
yang berkaitan dengan pengoperasian truk 
forklift telah berkurang sebesar 25%. 
Pada tahun 2018, kami juga memasang 
kamera CCTV di area produksi dan distribusi 
utama guna mendapatkan pemahaman 
yang lebih baik tentang detail kejadian. 
Penggunaan CCTV telah mengurangi waktu 
penyelidikan insiden rata-rata dari 7 hari 
menjadi 1,5 hari. Kami juga berencana 
untuk menggunakan CCTV secara proaktif 
guna meninjau dan menganalisis tugas-
tugas pekerjaan dan mengidentifikasi 
risiko demi memberikan keamanan yang 
lebih besar bagi semua karyawan di lantai 
pengerjaan kami. 

Tahun lalu, kami memberikan lebih dari 28 
jam pelatihan keselamatan per karyawan, 
13% lebih tinggi dari tahun lalu, termasuk 

pelatihan NEBOSH dan IOSH yang ekstensif, 
dan mulai meluncurkan ISO 45001, standar 
internasional baru untuk keselamatan, ke 
semua lokasi manufaktur kami. Dan pada 
bulan Mei 2018, kami melakukan survei 
iklim kesehatan dan keselamatan kedua 
kami dan kami senang melihat bahwa 91% 
dari lokasi manufaktur kami mendapat skor 
lebih baik daripada tolok ukur industri. 

Tidak ada korban jiwa dalam bisnis kami 
pada tahun 2018. Namun, kami melihat 
sedikit peningkatan dalam jumlah cedera 
per 100 Karyawan Purna Waktu (Full Time 
Employee/FTE), dari 0,56 menjadi 0,58. Kami 
yakin peningkatan ini dikarenakan pelaporan 
insiden yang lebih baik, tetapi kami akan 
memantau ini dengan saksama selama 
beberapa bulan mendatang. Namun, kami 
termotivasi oleh jumlah hari yang hilang per 
insiden yang telah menurun secara dramatis 
dari 14,7 menjadi 10,6 yang menunjukkan 
tingkat keparahan insiden telah berkurang 
karena pendekatan kami yang lebih proaktif. 
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SUARA PEMIMPIN 
“Dunia manufaktur sedang 
berubah, dan kita perlu 
mengikuti perubahan 
tersebut agar dapat 
berkompetisi di pasar dan 
demi mencapai aspirasi kita 
untuk menjadi tempat kerja 
yang berkelanjutan. Era baru 
manufaktur adalah merangkul 
teknologi digital dan kita perlu 
mengembangkan keterampilan 
dan cara kerja baru untuk 
memenuhi tantangan ini. 

Strategi SDM kita berfokus 
pada penyampaian program 
transformasi global 'Terhubung 
untuk Pertumbuhan' kita dan 
karyawan kami merupakan 
adalah inti dari bisnis ini. 
Kepemimpinan, talenta, dan 
komitmen mereka memastikan 
kami dapat mencapai tujuan 
kami dan mengoperasikan 
bisnis secara efektif dan efisien. 

Rasa aman, dihargai, 
dihormati, dan didukung 
sangat penting bagi karyawan 
kami, dan demi mencapai 
potensi mereka kondisi yang 
tepat harus diupayakan. 
Sebagai organisasi global yang 
terdiri dari ribuan anggota tim 
di hampir 50 negara di dunia, 
kami harus memanfaatkan 
keuntungan yang dihasilkan 
oleh keanekaragaman ini. 
Tenaga kerja yang benar-
benar beragam membawa 
perspektif, ide, keterampilan, 
dan pengalaman yang 
berbeda, serta dampak positif 
pada keterlibatan karyawan 
dan kinerja bisnis." 

Monica McKee 
Chief Human Resources 
Officer (Pimpinan Eksekutif 
Sumber Daya Manusia) 

2014 

2017 

2015 

2016 

Wanita 

39% 

77% 70% 
61% 

23% 30% 

Memastikan standar etika yang tinggi 
Kami mendukung Prinsip-Prinsip Panduan 
PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia di 
seluruh operasi kami. Kebijakan global kami 
menjunjung tinggi persyaratan Deklarasi PBB 
tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi 
Hak Anak, Konvensi ILO inti, dan Pedoman 
OECD untuk Perusahaan Multinasional. 

Kode Etik, Kode Etik Bisnis, dan Kode Etik 
Pemasok global, serta berbagai kebijakan 
kami yang membahas berbagai masalah 
etika dan kepatuhan menjelaskan apa yang 
kami harapkan dari karyawan, pemasok, dan 
mitra kami. Kami menjunjung tinggi tujuan 
UU Transparansi Rantai Pasokan California 
tahun 2010 dan UU Perbudakan Modern 
Inggris tahun 2015 dan menerbitkan 
pernyataan di situs web kami tentang hal-
hal yang kami lakukan untuk mencegah 
perbudakan modern dalam bisnis dan rantai 
pasokan kami. 

Semua karyawan senior, karyawan yang 
menghadapi pihak eksternal, dan karyawan 
lain yang sesuai, menyelesaikan pelatihan 
rutin yang wajib tentang etika dan 
kepatuhan. Tahun ini, kami memperbarui 
pelatihan online kami dan merilis modul 
perbudakan modern khusus. Pelatihan 
ini, yang diluncurkan dalam 11 bahasa, 
memberikan kepada sekitar 4.300 karyawan 
pemahaman tentang pengertian perbudakan 
modern, cara mengetahuinya, hal yang 
harus dilakukan jika mengetahuinya, dan 
cara mencegahnya. 

Program 'Melakukan hal yang benar' kami 
yang dibentuk pada tahun 2017, membantu 
menanamkan standar lebih jauh ke dalam 
bisnis kami. Dengan dukungan lebih 
dari 40 Duta Budaya Etis yang bertindak 
sebagai titik kontak di 32 negara di seluruh 
dunia, tim Hukum Grup, SDM Grup, dan 
Komunikasi Grup kami meningkatkan 
kesadaran akan masalah dan dilema etika, 
menyoroti contoh-contoh perilaku etis yang 
patut diteladani, menyampaikan presentasi 
dan materi pelatihan yang disesuaikan, dan 
mendukung diskusi terkait etika dan inisiatif 
di tingkat unit. Hari Etika Global kedua kami 
diadakan pada bulan Oktober 2018 dengan 
tema #Ethics&Me dan melibatkan unit-unit 
di seluruh Grup dalam menyelenggarakan 
berbagai acara dan kegiatan termasuk 
diskusi, produksi video, kompetisi, dan debat 
gaya parlementer tentang masalah etika 
yang sedang hangat dibahas. 

Melibatkan karyawan kami 
Karyawan perlu merasa senang dan puas 
dengan lingkungan kerja mereka, serta 
merasa bangga bekerja untuk Coats. Kami 
melakukan survei keterlibatan karyawan 
global setiap tahun dan pada tahun 2018, 
kami senang mengetahui bahwa skor 
keterlibatan kami selama empat tahun 
berturut-turut dapat dipertahankan pada 
angka 83%.  

Selanjutnya, 87% mengatakan bahwa Coats 
adalah perusahaan yang bertanggung jawab 
secara sosial dan lingkungan ketika ditanya. 

Kami juga bangga bahwa budaya dan kinerja 
Coats diakui secara eksternal. Selama tahun 
2018 kami menerima beberapa penghargaan 
untuk kegiatan kami, termasuk menjadi salah 
satu perusahaan tempat kerja terbaik di Brasil, 
Indonesia, dan Vietnam. 

Menciptakan tenaga kerja yang aman, 
beragam, dan inklusif 
Kami bertujuan untuk menciptakan budaya 
yang inklusif dan berusaha untuk menjadi 
organisasi tempat karyawan kami dari 
berbagai latar belakang dan identitas dapat 
merasa percaya diri dan dapat diandalkan di 
tempat kerja. Pada tahun 2018, kami memiliki 
32 kewarganegaraan yang diwakili dalam 
grup manajemen senior dan 63 di seluruh 
bisnis kami. 
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Strategi Keberagaman dan Inklusi (D&I) 
kami berpusat di empat pilar utama, yaitu 
menyediakan pendidikan dan pengembangan 
kemampuan melalui pelatihan dalam 
kepemimpinan inklusif dan bias tidak sadar, 
membentuk kelompok sumber daya D&I 
tingkat unit untuk berbagi praktik terbaik, 
secara rutin mengukur demografi guna 
melacak kemajuan dan membangun program 
akselerasi talenta dalam mengembangkan 
pemimpin perempuan, multikultural, dan 
milenium di masa depan. Strategi D&I kami 
dipimpin oleh Group Executive Team (Tim 
Eksekutif Grup) dan melalui Kelompok 
Pengarah kami, yang melakukan panggilan 
Jaringan D&I global secara rutin. Pada tahun 
2018, persentase wanita di tingkat senior 
meningkat 2% menjadi 23,5%. Ini adalah 
area fokus berkelanjutan bagi kami di tahun 
2019. 

Pria 

Skor keterikatan karyawan (%) 

81

83 

83 

83 

Keberagaman gender (%) 
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Pada bulan Maret 2018, kami merayakan 
Hari Perempuan Internasional dengan tema 
global #PressforProgress. Baik tim dan 
individu di seluruh dunia mengidentifikasi 
tindakan yang dapat dilakukan secara lokal 
guna mendukung inklusi dan meningkatkan 
keberagaman gender. 

Keselamatan adalah prioritas utama, tetapi 
kami juga memahami bahwa kesehatan 
dan kesejahteraan karyawan kami di dalam 
dan di luar pekerjaan juga penting. Kami 
telah memberikan penekanan lebih besar 
pada bidang ini dan telah memperkenalkan 
beberapa program di seluruh bisnis 
sepanjang tahun. Misalnya, di Sri Lanka kami 
menjalankan program kegiatan sembilan 
hari yang termasuk peningkatan kesadaran 
penyakit tidak menular dan klinik gigi 
bergerak; di Cina, kami mengadakan sesi 
tentang hubungan keluarga, komunikasi 
orang tua dan anak, dan antimerokok; 
dan program kami di Meksiko, Viva Bem, 
termasuk kelas senam di tempat kerja 
untuk mendorong gaya hidup aktif, ‘ruang 
Zen’ karyawan untuk menyediakan area 
relaksasi sebelum dan setelah bekerja, dan 
kampanye untuk meningkatkan kesadaran 
karyawan tentang kesehatan mereka. Kami 
menargetkan untuk terus membangun 
program pemantauan kesehatan proaktif 
dan gaya hidup sehat di semua lokasi kami. 

Mengembangkan kemampuan 
kepemimpinan dan pengiriman kami 
Memastikan bahwa kami memberikan 
kesempatan kepada orang-orang untuk 
mengembangkan aspirasi karier mereka 
dalam organisasi sekaligus mengidentifikasi, 
dan mempersiapkan para pemimpin 
masa depan merupakan inti dari aspirasi 
keberlanjutan kami. 

Kami merangkul era digital di seluruh bisnis 
kami dan menerapkan alat online untuk 
meningkatkan dan menstandardisasi cara 
kami mendukung dan mengelola karyawan 
kami. Alat online baru kami, ‘SuccessFactors’ 
memberikan visibilitas yang lebih baik 
dari kumpulan talenta kami secara global, 
serta wawasan tentang pemanfaatan, 
persyaratan, daya tarik, pengembangan, dan 
retensi talenta. Kami telah mengembangkan 
struktur pengelompokan global baru, yang 
memberikan fleksibilitas yang lebih besar 
dan konsistensi global dalam mendefinisikan 
peran dan tanggung jawab pekerjaan. 

Kerangka Kerja Kemampuan Kepemimpinan kami 
mencakup dua program pelatihan unggulan, 
Pengembangan Kemampuan Manajemen (MCD) 
dan Transcend, dan pada tahun 2018 kami telah 
meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat 
dalam kedua program tersebut. Program MCD 
membangun kinerja individu dalam delapan 
dimensi manajemen, termasuk kepemimpinan, 
manajemen perubahan, dan pembangunan 
tim. Program Coats Transcend Leaders adalah 
program dua tahun praktik terbaik yang terdepan 
di industri untuk para pemimpin senior kami yang 
termasuk kegiatan pengembangan spesifik seperti 
pelatihan, pembelajaran digital, studi kasus, dan 
pembelajaran rekan sejawat, serta menggunakan 
jejaring sosial secara inovatif.

Bekerja bersama mitra kami 
Sebagai pemasok benang tenun, benang jahit, 
ritsleting, dan produk terkait ke berbagai industri 
manufaktur dan pengecer, kami memainkan 
peran penting dalam rantai pasokan industri, 
dengan menyediakan hubungan antara produsen 
bahan baku dan pengguna akhir. Kami secara 
rutin berinteraksi dengan pelanggan kami dalam 
mengelola masalah sosial dan lingkungan yang 
lebih luas terkait dengan pembuatan produk. 

Hubungan kami dengan mitra bisnis dan pemasok 
harus selaras dengan prinsip bisnis kami sendiri 
dan pendekatan kami terhadap keberlanjutan. 
Kode Etik Pemasok kami, yang ditinjau kembali 
pada tahun 2018, mengatur harapan terhadap 
pemasok dan kepatuhan terhadapnya merupakan 
salah satu syarat pasokan bagi bisnis kami. 

Penilaian risiko hak asasi manusia membantu 
kami mengidentifikasi area berisiko tinggi, baik 
di operasi bisnis kami sendiri maupun di operasi 
bisnis rantai pasokan kami. Kami juga menilai 
rantai pasokan guna mengidentifikasi risiko 
industri/risiko sektoral, serta risiko dari lokasi 
geografis mereka. Berdasarkan penilaian ini, kami 
memiliki program keterlibatan dengan pemasok, 
memberikan dukungan dan panduan tentang 
harapan kami, dan kepatuhan terhadap Kode Etik 
Pemasok kami. Ini termasuk lokakarya tatap muka 
dan audit pemasok untuk pemasok 'berisiko 
tinggi'. 

SELAMBAT-
LAMBATNYA PADA 
TAHUN 2022, KAMI 
BERTUJUAN AGAR 
SEMUA KARYAWAN 
BERKONTRIBUSI 
DALAM KEGIATAN 
MASYARAKAT 
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Kami bangga menjadi bagian dari masyarakat 
sekitar, dan unit-unit kami didorong untuk 
mengembangkan hubungan yang erat 
dengan orang-orang sekitar, mitra bisnis, dan 
kelompok masyarakat. 

Manajer unit kami bertanggung jawab 
untuk mengembangkan Rencana Pelibatan 
Masyarakat mereka sendiri. Kami bertujuan 
agar semua lokasi kami (bukan hanya 
unit produksi) harus berinteraksi dengan 
masyarakat di sekitarnya, terutama dengan 
memanfaatkan keterampilan, waktu, energi, 
dan pengalaman karyawan, serta sumber 
daya yang tersedia untuk mereka di unit 
masing-masing. 

Relawan dari bisnis kami di Brasil 
telah bekerja bersama 550 anggota 
masyarakat untuk mengajarkan 
keterampilan kerajinan tangan. Tim 
mengembangkan kursus khusus yang 
meliputi merajut, membuat triko, 
sulaman, kerajinan tambal sulam dan 
patchapliqué, dan menjahit. Kami 
bertujuan agar dengan keterampilan 
baru ini para peserta dapat membuat 
produk yang dapat dijual untuk 
membantu mereka menambah 
penghasilan. Sebagai bagian dari 
kegiatan ini, Coats juga menyediakan 
bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 
kursus-kursus ini. 

Di Bangladesh, tim lokal telah 
mendukung restorasi habitat alam di 
Taman Nasional Bhawal, yang lokasinya 
dekat dengan pabrik Coats. Sebagai 
bagian dari inisiatif ini, para relawan 
menanam lebih dari 1.000 bibit berbagai 
pohon obat dan buah-buahan untuk 
mempromosikan keanekaragaman hayati, 
serta menciptakan ruang rekreasi baru 
bagi masyarakat sekitar. 

Di Vietnam, Coats mendukung tradisi 
regional dan keterampilan artisan di 
wilayah terpencil negara ini. Bermitra 
dengan Fashion4Freedom, Coats 
memberikan kelebihan benang kepada 
penenun dari suku Ta'Oi yang tinggal 
di Vietnam tengah yang kemudian 
memanfaatkan benang tersebut untuk 
membuat tekstil tenun tradisional. Ini 
tidak hanya membantu melestarikan 
tradisi kuno, tetapi juga mendukung 
perkembangan ekonomi komunitas-
komunitas ini. Tonton film selengkapnya 
online. 

MENJADI BAGIAN DARI 
MASYARAKAT SETEMPAT 

Kemakmuran bisnis kami erat kaitannya dengan kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat tempat kami bekerja. Kami menyadari bahwa 
dengan berinvestasi dalam masyarakat, terdapat manfaat yang kami 
peroleh dalam hal reputasi, serta komitmen dan advokasi karyawan. 
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SUARA PEMIMPIN 

HIDUP 
BERKELANJUTAN 
MELINDUNGI BUMI 

Untuk memastikan pertumbuhan, kini dan di masa depan, 
penting bagi kami untuk menggunakan sumber daya 
secara efisien serta mencari solusi yang inovatif. Kami akan 
menggunakan bahan baku yang lebih berkelanjutan dan 
mengurangi limbah kami. 

“Dalam beberapa tahun 
terakhir, masalah kelangkaan 
sumber daya telah meningkat 
jumlahnya dalam agenda global. 
Permintaan akan sumber daya 
dalam segala jenis meningkat 
tajam akibat bertambahnya 
jumlah penduduk serta 
meningkatnya kemakmuran 
di negara dengan ekonomi 
berkembang. Kecuali jika model 
bisnis berubah, peningkatan 
kelangkaan dan kerentanan 
akan berdampak besar pada 
profitabilitas dan ketahanan 
bisnis. Faktanya adalah kita tidak 
dapat terus-menerus menyia-
nyiakan sumber daya berharga 
yang tersedia untuk kita. 

Sebagian besar bahan yang 
kami gunakan bersifat sintetis, 
yang berasal dari minyak. 
Kami tidak menerima begitu 
saja untuk menggunakan 
sumber daya ini lalu menyia-
nyiakannya. Kami harus 
bersikap efisien semampunya, 
dengan memaksimalkan bahan 
baku yang kami gunakan 
serta mencari acara agar 
dapat menggunakan kembali 
atau mendaur ulang setiap 
limbah yang kami memang 
produksi. Atau menemukan 
orang lain yang mampu 
melakukannya. Lebih masuk 
akal secara komersial bagi kami 
untuk bersikap lebih efisien 
dan membeli lebih sedikit 
bahan yang murni. Selain itu, 
pelanggan kami bertanya 
kepada kami tentang sumber 
asal dan kemampuan daur ulang 
produk kami karena mereka 
juga berupaya mencapai target 
berkelanjutan mereka.” 

Adrian Elliott 
President, Apparel and 
Footwear (Presiden, 
Pakaian dan Alas Kaki) 

Epic EcoVerde: Benang jahit premium pertama di 
dunia yang 100% didaur ulang 

Coats EcoVerde adalah rangkaian produk 
revolusioner, termasuk Coats Epic EcoVerde 
dan Coats Gramax EcoVerde, yang 
menggunakan benang jahit premium 100% 
didaur ulang. Sebagai satu-satunya jajaran 
produk 100% daur ulang yang tersedia secara 
global dalam bentuk corespun premium dan 
benang jahit bertekstur di pasaran saat ini, 
EcoVerde menawarkan tingkat performa yang 
terbukti sama dengan benang non-daur ulang 
terkemuka di industri. 

Proses dimulai dengan 
pengumpulanbotolplastik bekas PET dari 
konsumen. Botol tersebut kemudian 
disortir, dibersihkan, dipotong-potong 
menjadi serpihan, lalu dilebur dan diekstrusi 
menjadi serat dan filamen untuk kemudian 
dibuat menjadi benang jahit EcoVerde. 
Karena sepenuhnya terdiri dari serat plastik 
daur ulang, Coats EcoVerde memiliki 
jejak lingkungan yang jauh lebih rendah 
dibandingkan serat murni. 

EcoVerde menawarkan jahitan yang direkayasa 
dengan tepat, lebih kuat, lebih tahan lama 
dengan tingkat perbaikan lebih rendah, tingkat 
pengembalian ke produsen yang lebih rendah, 
ketidakteraturan yang lebih rendah, dan 
peningkatan produktivitas. Sifat ketahanan yang 
lebih besar terhadap abrasi menjadikannya lebih 
relevan dan pilihan utama untuk jahitan. Selain 
itu, sifat penyusutan yang rendah dari benang 
ini memastikan tidak ada distorsi jahitan setelah 
pencucian. 

Kami juga memproduksi ritsleting logam dan 
plastik daur ulang, Opti M EcoVerde dan Opti 
S EcoVerde. Selain itu, Patrick Yarns telah 
memproduksi benang dan garmen poliester daur 
ulang dalam berbagai warna berdasarkan sumber 
bahan yang didaur ulang sehingga meniadakan 
kebutuhan untuk proses pewarnaan tambahan. 

Melalui jajaran produk EcoVerde kami,Coats 
berencana untuk tetap menjadi bagian tak 
terpisahkan dari industri benang jahit daur ulang 
dan untuk bekerja sama dengan industri guna 
mengembangkan inovasi dan kolaborasi lebih lanjut. 
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Mengurangi limbah kami 
Pada tahun 2018, kami mulai meluncurkan 
sistem manajemen limbah baru di seluruh 
bisnis. Sistem ini mengharuskan setiap lokasi 
manufaktur untuk mengidentifikasi sumber 
limbah mereka, mengembangkan rencana 
tindakan terperinci untuk mengurangi 
limbah ini, serta memberlakukan proses 
untuk mengumpulkan data dan memantau 
performa. 

Untuk membantu proses ini, kami telah 
mengembangkan 20 Standar Operasional 
Prosedur (SOP) untuk setiap bagian dari 
proses manufaktur – misalnya pemintalan 
dan pengintiran, pewarnaan, dan 
penyelesaian. Setiap SOP menggambarkan 
bagian utama dari setiap proses, yang 
menjelaskan input bahan serta hasil 
yang diharapkan dari produk akhir. Ini 
memberikan panduan berguna untuk setiap 
bisnis, dengan menyediakan parameter 
utama yang mendasari pengukuran 
performa dan efisiensi. 

Pada tahun 2018, kami menghasilkan 12 
ribu ton limbah kecuali limbah kemasan 
yang diterima dari pemasok kami, tetapi 
termasuk semua elemen dari limbah kami 
sendiri, seperti limbah padat yang diekstrak 
dari instalasi pengolahan air buangan. 
Dari limbah ini, sebanyak 76% digunakan 
kembali atau didaur ulang dan kami akan 
terus meningkatkan persentase ini. Misalnya, 
Gotex belakangan ini mulai memasok serat 
kaca dan limbah aramid untuk digunakan di 
industri lain, seperti pembuatan perabotan, 
dan mengurangi limbah mereka ke tempat 
pembuangan akhir sebesar lebih dari 30% 
pada tahun 2018 sebagai hasilnya. 

Bahan baku 
Tahun lalu, kami menggunakan lebih dari 
138.000 ton bahan baku. Sekitar 96% 
produk kami dibuat dari polimer sintetis 
berbasis minyak, mulai dari benang industri 
hingga benang yang direkayasa secara 
khusus seperti tali pembuka parasut, benang 
teknis untuk kabel serat optik, benang yang 
disetujui secara medis, dan masih banyak 
lagi. Kami terus mempelajari bagaimana 
bahan-bahan ini dapat digunakan kembali 
atau didaur ulang. 

Bahan baku yang tersisa berasal dari kapas 
dan bahan lain dalam jumlah sangat kecil 
yang terbentuk di alam atau sumber hewani 
(<0.03%). Kami memahami bahwa ada 
beberapa masalah lingkungan dan sosial 
penting yang terkait dengan rantai pasokan 
kapas, dan kami mendukung kemitraan 
global utama yang berupaya mengatasi 
masalah ini, termasuk Better Cotton 
Initiative (BCI). 

Meskipun kami memiliki sangat sedikit lini 
produk yang bersumber dari hewan, kami 
telah mengembangkan kebijakan spesifik 
tentang Kesejahteraan Hewan dan melalui 
Kode Etik Pemasok, mengharapkan standar 
bisnis dan ketenagakerjaan yang sangat 
tinggi di seluruh operasi pengadaan global 
kami. 

Kami menggunakan 29.000 ton bahan 
kemasan pada tahun 2018, yang 65% di 
antaranya berasal dari sumber terbarukan 
(62% pada tahun 2017) dan 63% dibuat 
dari bahan yang didaur ulang (57% 
pada tahun 2017). Tujuan kami adalah 
terus mengurangi jumlah kemasan yang 
digunakan untuk melindungi produk kami 
serta menggunakan lebih banyak bahan 
terbarukan dan bahan yang didaur ulang. 

Bekerja sama dengan pelanggan kami 
Kami mengakui bahwa benang kami 
hanyalah bagian kecil dari produk 
pelanggan kami. Namun, karena hubungan 
erat dan keahlian teknis kami, kami sering 
kali bekerja sama dengan mereka untuk 
membantu mereka mencapai tujuan 
keberlanjutan mereka sendiri yang ambisius. 

Akusisi ThreadSol yang baru-baru ini kami 
lakukan akan mempercepat pertumbuhan 
platformnya, sehingga menghasilkan 
penghematan bahan secara signifikan bagi 
pelanggan melalui peningkatan pemanfaatan 
kain dan pengurangan limbah. Dalam 
bisnis Bahan Berperforma kami, kami telah 
mengembangkan produk termoplastik canggih 
berperforma tinggi yang ringan tetapi sangat 
kuat untuk digunakan dalam industri otomotif 
dan kedirgantaraan. Ini dapat membantu 
mengurangi bobot kendaraan sehingga 
menjadikannya lebih efisien untuk dijalankan, 
tetapi produk tersebut juga dapat dicetak 
menjadi bentuk dan ukuran tepat sehingga 
mengurangi limbah selama proses manufaktur. 
Produk tersebut juga dapat didaur ulang. 

Kami juga bekerja sama dengan pelanggan 
untuk membantu meningkatkan daya tahan 
dan usia pakai garmen atau produk mereka, 
terutama saat digunakan di lingkungan 
yang menegangkan. Misalnya, Coats Protos 
telah secara khusus dikembangkan untuk 
memenuhi standar ketat keselamatan dari 
kebakaran dan panas di banyak industri 
termasuk; kedirgantaraan, otomotif, dan 
insulasi. Produk ini terbuat 100% dari 
benang para-aramid yang lebih kuat dari 
baja dan mampu bertahan pada suhu hingga 
450°C serta ketegangan tinggi sehingga 
menjadikannya pilihan sempurna untuk 
produk pengaman dan pakaian pelindung. 

Dalam menyambut masa depan, kami juga 
menyadari peran penting benang dalam 
memungkinkan dekonstruksi limbah garmen 
untuk tujuan daur ulang sehingga kami 
mempelajari berbagai cara agar kami dapat 
memfasilitasi dan mempercepat proses olah-
ulang. 

SELAMBAT-LAMBATNYA 
PADA TAHUN 2022, KAMI 
AKAN MENGURANGI 
LIMBAH KAMI SEBESAR 
25% DIBANDINGKAN 
DASAR PENGUKURAN 
KAMI PADA TAHUN 2018 

SELAMBAT-
LAMBATNYA PADA 
TAHUN 2024, SEMUA 
BENANG POLIESTER 
PREMIUM KAMI 
AKAN DIBUAT DARI 
BAHAN DAUR ULANG 
100% 

25%
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MENGELOLA 
KEBERLANJUTAN 

Keberlanjutan merupakan salah satu fondasi 
yang memandu semua tindakan yang kami 
lakukan. Fondasi ini mendukung pengambilan 
keputusan kami dan merupakan bagian 
penting dari kesuksesan komersial kami. 
Ini lebih dari sekadar melakukan hal yang 
benar di masyarakat tempat kami bekerja 
atau melindungi lingkungan di dekat pabrik 
kami. Ini tentang meningkatkan bisnis dan 
menciptakan peluang baru agar lebih efisien, 
mengembangkan produk yang lebih baik, 
dan membangun hubungan yang lebih kuat 
dengan para pemangku kepentingan. 

Nilai-nilai yang kami anut sebagai perusahaan 
adalah inti dari program keberlanjutan kami. 
Nilai-nilai ini diwujudkan dalam lima prinsip 
yang menjelaskan cara kami bekerja: energi 
untuk perubahan, saling menghormati 
dan inklusif, kebebasan untuk beroperasi, 
keterbukaan dan kejujuran, dan kerja tim 
yang positif. Nilai-nilai ini didukung oleh 
serangkaian kebijakan terperinci yang 
membantu memastikan bahwa kami 
mematuhi standar tinggi yang kami harapkan 
dari Coats, rekan kerja, dan mitra bisnis. Ini 
mencakup berbagai masalah, antara lain 
pendekatan terhadap perpajakan, Kode Etik 
Pemasok, Pernyataan Perbudakan Modern, 
dan Kebijakan Lingkungan. Semua itu 
tersedia untuk diunduh di situs web kami di 
www.coats.com/sustainability 

Tetapi kami juga tahu bahwa di beberapa 
bidang, dampak keberlanjutan kami sangat 
signifikan, atau bahwa sebagai bisnis 
kami memiliki pengetahuan atau keahlian 
khusus yang dapat kami manfaatkan. Untuk 
membantu kami mengidentifikasi area-area 
fokus potensial ini dan prioritas yang relevan, 
kami melakukan tinjauan dua tahunan atas 
masalah signifikan kami. Kerangka kerja 
penilaian ini mengukur seberapa penting 
masalah tertentu baik bagi bisnis kami 
maupun pemangku kepentingan kami, dan 
diagram di sebelah kanan mengambarkan 
area-area tersebut yang diidentifikasi sebagai 
area penting. Penilaian materialitas ini telah 
memberi kami strategi baru – Memelopori 
masa depan yang berkelanjutan – dan lima 
bidang utama fokus untuk bisnis kami selama 
empat tahun mendatang. 

Tata kelola dan manajemen 
Chief Executive (Pimpinan Eksekutif), Direksi 
Coats Group Plc, and Group Executive Team 
(Tim Eksekutif Grup) adalah yang paling 
bertanggung jawab untuk menentukan arah, 
memantau kinerja, dan keberhasilan jangka 
panjang dari program keberlanjutan kami. 

Audit & Risk Commitee (Komite Audit & 
Risiko), yang terdiri dari para Direktur Non-
Eksekutif, mengawasi pendekatan kami 
terhadap manajemen risiko serta etika dan 
kepatuhan dan, bersama seluruh anggota 
Direksi, mengkaji isu-isu spesifik sehubungan 
dengan kedua hal tersebut. 

Inisiatif keberlanjutan kami dipimpin oleh 
perwakilan dari Group Executive Team (Tim 
Eksekutif Grup), dengan dukungan dan 
koordinasi dari Head of Sustainability (Kepala 
Keberlanjutan). Mereka juga bertanggung 
jawab untuk menerima dan meninjau 
informasi terbaru tentang kemajuan dan 
kinerja. 

Di Coats, keberlanjutan bukanlah kegiatan 
yang terpisah dari kegiatan-kegiatan lainnya, 
dan oleh karena itu kami telah menciptakan 
Sustainability Delivery Team (SDT) (Tim 
Penyampaian Keberlanjutan) lintas fungsi 
yang menyatukan karyawan dari seluruh 
bagian dalam bisnis untuk memberikan 
berbagai pengalaman dan keahlian yang tepat 
agar strategi baru kami dapat dilaksanakan 
dengan efisien dan efektif. Kami membuat 
alur kerja yang berbeda untuk fokus pada 
proyek tertentu bila diperlukan. Di seluruh 

bagian dari bisnis, kami juga memiliki jaringan 
Sustainability Champions(Duta Keberlanjutan) 
untuk mengadvokasi pekerjaan kami di area 
ini di tingkat negara dan lokasi. 

Pelibatan pemangku kepentingan 
Kami mempertimbangkan pendapat 
pemangku kepentingan saat kami 
mengembangkan strategi bisnis dan 
pendekatan terhadap keberlanjutan. 
Kami terhubung dengan para pemangku 
kepentingan di banyak saluran berbeda 
baik di tingkat global maupun lokal. 
Berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
pemangku kepentingan membantu kami 
untuk mengidentifikasi masalah yang penting 
bagi Coats. Pemangku kepentingan kami 
terdiri dari investor, pelanggan, – terutama 
industri pakaian dan alas kaki serta merek 
yang membeli benang kami – karyawan, 
masyarakat tempat kami tinggal dan 
bekerja, regulator, pemasok dan mitra bisnis, 
organisasi nonpemerintah, dan masyarakat 
umum. 

Masing-masing pemangku kepentingan ini 
memiliki harapan yang berbeda pada bisnis 
kami. Kami berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan mereka dalam berbagai cara 
tergantung pada apa yang ingin mereka 
ketahui dan tingkat keprihatinan mereka. 
Pemangku kepentingan kami dan cara kami 
beinteraksi dengan mereka dijelaskan secara 
lebih terperinci di situs web kami www.coats.
com/sustainability 



 Indikator 

RINGKASAN 
KINERJA 

Tabel di bawah ini berisi ringkasan data kinerja keberlanjutan utama. 

AIR Mengelola sumber daya berharga dengan bijak 

Total air yang digunakan Juta meter kubik 8,3 8,3 8,2 8,0 7,9

Intensitas air  Liter per kg produk yang 
diwarnai 

127 121 118 112 109

ENERGi Terbarukan untuk masa depan yang 
berkelanjutan 

Total energi yang digunakan Juta kWh 858 833 829 823 810

Intensitas energi kWh per kg produk yang 
diwarnai 

13,2 12,2 11,9 11,5 11,2 

% energi terbarukan yang digunakan % 22% 27% 29% 29% 28% 

Total emisi gas rumah kaca Ribu ton CO2e 322 305 319 311 302 

Intensitas emisi gas rumah kaca KgCO2e/Kg produk yang 
diwarnai

4,9 4,5 4,6 4,3 4,2

AIR BUANGAN & EMISI Bekerja untuk dunia yang lebih bersih 

% air yang dibuang sebagai air buangan 
limbah 

% 87% 80% 79% 77% 68%

Penuntutan terkait lingkungan Jml 0 0 0 0 0 

SOSIAL Tempat kerja dan masyarakat yang aman dan berkelanjutan 

Jumlah karyawan1 19.204 18.985 19.079 19.419 18.802

% karyawan perempuan % 40,2% 40,5% 40,2% 40,8% 39,3% 

% manajer senior perempuan % 18,6% 18,8% 21,1% 21,5% 23,5% 

% anggota direksi perempuan % 12,5% 11,1% 22,2% 30,0% 30%

Skor keterikatan karyawan % 81% 83% 83% 83% 83%

Tingkat insiden Cedera per 100 FTE – – 0,56 0,56 0,58

Rata-rata hari yang hilang per insiden yang 
dapat dilaporkan

Hari per insiden – – 12,4 14,7 10,6

Kematian terkait pekerjaan Jml 0 0 0 1 0

Penuntutan terkait kesehatan & keselamatan Jml 0 0 0 0 0

HIDUP BERKELANJUTAN Melindungi bumi 

Total limbah yang dihasilkan Ton – – – – 12.000 

% total limbah bahan % 9%

1 Jumlah karyawan termasuk karyawan dalam operasi JV. 
Karena itu jumlah ini tidak sama persis dengan jumlah karyawan dalam Laporan Tahunan. 
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UNTUK INFORMASI SELENGKAPNYA TENTANG 
PENDEKATAN KAMI TERHADAP KEBERLANJUTAN 

www.coats.com/sustainability 

Head of Sustainability (Kepala 
Keberlanjutan) 
1 The Square 
Stockley Park 
Uxbridge 
Middlesex UB11 1TD 

T: +44(0) 20 8210 5000 
F: +44(0) 20 8210 5025 
communications@coats.com 
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