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ISO 14001 (Eco Label) 
http://indonesia.cert-int.com/services/iso-14001, di akses 28 Mei 2013 

 

ISO 14001:2004 menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan, agar organisasi 
untuk mengevaluasi dan mengendalikan risiko lingkungan dan dampak dan meningkatkan 
kinerja lingkungannya. 
 
Ikhtisar 
 
ISO 14001 ini dimaksudkan untuk mengatasi menjalankan bisnis komersial sementara 
mengurangi dampak lingkungan. Dalam mendapatkan komitmen dan pemahaman dalam 
Organisasi Anda, dua output dapat dicapai dengan sukses. 
 
Dalam melakukan hal ini, organisasi dapat mengidentifikasi aspek bisnisnya yang berdampak 
pada lingkungan bersama dengan pemahaman hukum dan peraturan di mana kepatuhan 
diperlukan. Tahap selanjutnya adalah membuat tujuan yang realistis untuk perbaikan dan 
menempatkan program di tempat dengan orang yang bertanggung jawab untuk mencapainya. 
Dalam cara yang sama seperti ISO 9001, ulasan teratur akan menyebabkan pokok keseluruhan 
perbaikan berkesinambungan. 
 
Apakah itu relevan dengan Perusahaan Anda? 
 
Ya, jika Perusahaan Anda menginginkan manfaat; 
  

1. Sebuah, meningkatkan reputasi dan citra berharga Perusahaan antara pelanggan, badan 
pengawas dan masyarakat umum. 

2.  Biaya penghematan dalam konsumsi energi 
3.  Penghematan biaya dalam konsumsi bahan 
4.  Memahami limbah Anda memproduksi dan mengelola sampah secara lebih efektif 

dengan biaya lebih rendah 
5.  Sebuah kerangka kerja baik dan lebih terstruktur untuk kinerja lingkungan dan perbaikan 

berkesinambungan yang 
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Selama beberapa tahun terakhir, dampak lingkungan telah menjadi topik yang semakin penting 
di semua negara. Ada berbagai tekanan dan kendala untuk mengurangi dampak dari sejumlah 
badan, seperti pemerintah, regulator, asosiasi perdagangan, pelanggan, karyawan dan pemegang 
saham. Tekanan sosial juga terus meningkat dari berbagai kelompok pihak yang berkepentingan, 
seperti konsumen, lingkungan dan minoritas non-pemerintah organisasi dan tetangga. 
 
ISO 14001 adalah cukup fleksibel untuk setiap organisasi yang ingin meningkatkan bagaimana 
mengoperasikan dan mengelola pada hari ke hari, terlepas dari ukuran sektor atau industri. 

Contoh Penerapan ISO 14000 

1. Green Car 
2. Green Marketing 
3. Contoh dalam gambar: 

 

Sumber: http://ekonomi.kompasiana.com/marketing/2012/02/28/eco-label-perlukah-443025.html  
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