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tahun pembuatan  
laporan upaya 
keberlanjutan.

pengurangan jejak 
karbon secara 
keseluruhan.3

Peningkatan dampak 
ekonomi dari program 
keragaman pemasok.7

pelajar dan peserta pelatihan 
usia dewasa telah mendapatkan 
manfaat dari program dan 
solusi edukasi HP sejak 2015.11

Produk sistem personal 
menggunakan plastik yang 
berasal dari limbah di lautan.

penjualan baru yang 
dipengaruhi oleh 
Dampak Berkelanjutan.1

pegurangan produk yang 
menggunakan intensitas 
emisi gas rumah kaca.4

rekrutan karyawan baru 
berasal dari kelompok yang 
kurang terwakili di AS.8

peningkatan pada 
keikutsertaan 
program HP LIFE.

printer HP besertifikasi 
ENERGY STAR®.13

karyawan percaya bahwa HP adalah 
perusahaan yang bertanggung jawab 
terhadap lingkungan dan masyarakat.2

pengurangan kemasan plastik 
sekali pakai.5

direktur HP dan jabatan yang 
lebih tinggi dipegang oleh 
wanita.9

kas dan kontribusi produk HP.12

pengurangan penggunaan plastik 
per liter dengan Kartrid Tinta 
HP Eco-Carton untuk printer HP 
pencetakan format besar.

karyawan didorong untuk 
menetapkan target 
Dampak Berkelanjutan.

nihil penebangan hutan untuk kertas 
HP, 99% untuk kemasan produk 
berbahan dasar kertas.6

pekerja di pabrik pemasok 
mengikuti program 
pemberdayaan karyawan.10

jam kerja sukarela karyawan.

alat-alat pencegahan COVID yang 
penting dicetak secara 3D oleh 
HP dan mitranya.
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1 Pada 2020, kami mencatatkan $1,1 miliar penjualan (total nilai kontrak) di mana kriteria keberlanjutan sudah cukup dipertimbangkan dan didukung aktif oleh badan Keberlanjutan dan Kepatuhan HP dan Organisasi Komersial.
2 Data mengacu pada persentase responden yang mengikuti survei karyawan HP 2020 Quick Clicks, yaitu mereka yang setuju atau sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 
3 Jejak karbon HP pada tahun 2020 sama dengan 44.890.100 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), 4% lebih rendah dibanding tahun 2019.  
4  Tingkat emisi gas rumah kaca pada penggunaan produk menunjukkan performa portofolio kami, dengan mempertimbangkan perubahan pada gabungan produk dan perkembangan bisnis. Produk HP menggunakan pengukuran tingkat emisi GRK per unit selama 

masa pakai produk yang diperkirakan. Angka-angka tersebut kemudian digabungkan dengan kontribusi sistem personal dan produk pencetakan menjadi pendapatan keseluruhan pada tahun tersebut. Emisi tersebut menggambarkan lebih dari 99% unit produk HP 
yang dikirim tiap tahun, termasuk notebook, tablet, desktop, perangkat komputasi mobile, workstation, display, dan papan digital; printer HP inkjet, LaserJet, DesignJet, Indigo, Scitex, dan 3D Jet Fusion; serta scanner. Meskipun HP telah memperbarui metodologi 
penghitungannya pada 2020 untuk emisi GRK pada penggunaan produk yang terkait dengan pencetakan, namun kami tetap menghitung metrik tersebut dengan menggunakan metodologi lama agar dapat dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya.

5  Dihitung sebagai persentase kemasan plastik utama (menurut berat) yang dikurangi per unit kiriman. Tidak termasuk komponen kemasan sekunder dan tersier. Termasuk HP personal system dan kemasan hardware printer. Tidak termasuk kemasan untuk: perangkat 
keras Graphics Solutions selain printer PageWide XL dan DesignJet; perangkat keras pencetakan 3D; pasokan cetak; produk rekondisi; dan aksesori seperti opsi dari pihak ketiga, drop in box, dan berbagai pilihan aksesori purnajual.

6  Per Desember 2020, 99% kertas merek HP dan kemasan produk berbahan dasar kertas didapatkan dari sumber-sumber yang disertifikasi atau didaur ulang. Kemasan adalah kotak yang disertakan dengan produk dan semua material berbahan dasar kertas yang ada 
di dalam kotak. Kemasan untuk produk komersial, industri, dan 3D, pemindai, aksesori sistem pribadi, dan suku cadang tidak termasuk.

7 Barang dan jasa yang disediakan oleh beragam pemasok HP dan rantai pasokannya.
8  Selama dua tahun berturut-turut, lebih dari 60% karyawan baru di AS berasal dari kelompok yang kurang terwakili, termasuk wanita, etnis-etnis di AS, penyandang disabilitas, dan veteran militer.
9  Data per 31 Oktober 2020. Data karyawan mengacu pada karyawan tetap dan paruh waktu
10  Progres sepanjang tahun 2020 meliputi: 77.800 pekerja pabrik pada tahun 2015; 45.700 pada tahun 2016; 119.900 pada tahun 2017; 12.000 pada tahun 2018; 11.000 pada tahun 2019; dan 46.000 pada tahun 2020. Sebelum 2020, data hanya mencakup pekerja 

pemasok produksi saja. Pada 2020, kami memperluas cakupan program dengan mengikutsertakan pekerja pemasok nonproduksi dan para pekerja di fasilitas produksi yang dikelola oleh HP. Totalnya tidak sama dengan jumlah data untuk setiap tahun karena 
pembulatan.

11  150,3 juta pelajar dan peserta pelatihan dewasa telah mendapatkan manfaat dari program dan solusi edukasi HP yang meningkatkan kualitas pembelajaran dan literasi digital, serta mendukung hasil pembelajaran yang lebih baik, sejak awal tahun 2015 (termasuk 
hampir mencapai 20,8 juta pada 2020)

12  Donasi produk sesuai dengan daftar harga di internet. Ini adalah harga yang harus dibayar pelanggan untuk membeli peralatan melalui saluran penjualan langsung HP di Internet pada saat pemberian diproses.
13  % model, untuk produk yang dikirimkan pada 2020


