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ISO 14000

◦ sistem manajemen lingkungan (SML) yakni meminimalkan

kerusakan lingkungan melalui operasional perusahaan yang 

terlaksanan dengan baik sehingga kerusakan lingkungan dapat

dihindarkan

◦ Guna menyamakan standar dalam manajemen lingkungan

maka dibuatlah ISO 14000 yang merupakan sistem manajemen

lingkungan (SML).

◦ Pedoman manajemen lingkungan yang baik adalah ISO 14001

ISO 14000 Standards

◦ ISO 14000 is a series of standards, rather than a single 

standard. 

◦ 14001: Env ironmental Management Systems

◦ 14004: EMS general guidelines

◦ 14010: Guidelines for Environmental Auditing

◦ 14011: Guidelines for Auditing of an EMS

◦ 14012: Auditing - Qualification criteria

◦ Others deal with life cycle assessment, site 

assessments, labeling, and other matters.



12/09/2021

3

To whom do the standards apply?

◦ The ISO 14000 standards can be applied to:

◦ large and small business & industry;

◦ serv ice sectors (hospitals, hotels, etc.);

◦ government organizations;

◦ all types of organizations, of all sizes anywhere in 

the world.

Apa itu SML?
◦ SML:
◦ Cara sistematis mengelola aspek lingkungan

organisasi;

◦ Ddasarkan pada Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
model;

◦ difokuskan pada peningkatan sistem yang 
berkelanjutan;

◦ Cara untuk mengatasi dampak langsung dan
jangka panjang dari produk, layanan, dan
kegiatan organisasi pada lingkungan;

◦ Alat untuk meningkatkan kinerja lingkungan.
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ISO 14001 - 17 Key Elements
1. Kebijakan lingkungan
◦ Membutuhkan pernyataan tertulis yang tersedia secara

publik, yang mencakup komitmen untuk pencegahan
polusi, peningkatan berkelanjutan, dan kepatuhan
terhadap undang-undang lingkungan dan persyaratan
lingkungan lainnya yang berlaku;

2. Aspek Lingkungan

◦ membutuhkan prosedur untuk identifikasi aspek
lingkungan dari kegiatan organisasi dan tekad mereka
yang memiliki atau dapat memiliki dampak signifikan
terhadap lingkungan;

ISO 14001 - Definitions

3. Dampak lingkungan
◦ Setiap perubahan pada lingkungan, baik

yang merugikan atau menguntungkan, 
seluruhnya atau sebagian dihasilkan dari
kegiatan, produk atau layanan organisasi

4. Persyaratanhukum dan lainnya
◦ mengharuskan organisasi untuk mengetahui

dengan tepat hukum lingkungan dan
persyaratan lainnya yang berlaku untuk
kegiatannya;
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ISO 14001 - 17 Key Elements

5. Tujuandan Target.

mengharuskan organisasi untuk menetapkan tujuan lingkungan 

yang terukur dan target yang konsisten dengan pernyataan 

kebijakan lingkungannya

Tujuan Lingkungan:

keseluruhan tujuan lingkungan, yang timbul dari kebijakan 

lingkungan, bahwa suatu organisasi menetapkan dirinya untuk 

mencapai, dan yang dapat dikuantifikasi.

ISO 14001 - 17 Key Elements

◦ Target Lingkungan:

Persyaratan kinerja terperinci, terkuantifikasi, berlaku untuk 

organisasi atau bagian-bagiannya, yang muncul dari tujuan 

lingkungan dan yang perlu diatur dan dipenuhi untuk 

mencapai tujuan tersebut

6. Program Manajemen Lingkungan

mengharuskan organisasi untuk mengembangkan dan

memelihara program untuk mencapai tujuan dan target 

lingkungannya
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ISO 14001 - 17 Key Elements

7. Struktur dan tanggung jawab

Membutuhkan tanggung jawab manajemen lingkungan untuk 

didefinisikan dengan jelas, didokumentasikan, dan 

dikomunikasikan

8. Pelatihan, Kesadaran, dan Kompetensi

Memastikan bahwa semua personel yang pekerjaannya dapat 

menyebabkan dampak signifikan terhadap lingkungan harus

kompeten, melalui pelatihan, pendidikan dan pengalaman

ISO 14001 - 17 Key Elements

9. Komunikasi

membutuhkan prosedur untuk komunikasi internal dan eksternal 

pada aspek lingkungan

10. Dokumentasi SML

membutuhkan dokumentasi elemen inti SML

11. Pengendalian Dokumen

membutuhkan kontrol ketat dari semua dokumentasi yang 

berkaitan dengan SML
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ISO 14001 - 17 Key Elements

12. Pengendalian operasional

Membutuhkan identifikasi semua kegiatan dengan potensi

atau dampak lingkungan yang signifikan dan kontrol

prosedural dari kegiatan tersebut untuk mencapai kesesuaian

dengan kebijakan lingkungan. Ini termasuk kontrol lingkungan

barang dan jasa yang disediakan oleh pemasok dan

subkontraktor

ISO 14001 - 17 Key Elements

13. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat

Membutuhkan identifikasi potensi kecelakaan dan situasi 

darurat, dan prosedur untuk respons dan mitigasi dampak 

lingkungan yang dihasilkan

14. Pemantauandan Pengukuran

Membutuhkan prosedur terdokumentasi untuk mengukur 

aspek lingkungan untuk memeriksa kemajuan menuju 

memenuhi tujuan dan target lingkungan, dan untuk 

mengevaluasi kepatuhan dengan persyaratan peraturan
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ISO 14001 - 17 Key Elements

15. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif dan preventif

membutuhkan prosedur untuk mengambil tindakan

pencegahan dan korektif pada setiap SML non-konformance

dan mendukung peningkatan berkelanjutan dari system

16. Audit SML

17. Manajemen Review


