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PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG 

Dunia saat ini dipenuhi dengan aktivitas yang kebanyakan menggunakan energi fossil, 

seperti minyak bumi, gas alam dan batubara. Penggunaan energi fossil memberi 

sumbangan polusi dan kerusakan lingkungan hidup yang sangat besar. Munculnya pabrik 

pabrik yang menyumbang gas carbon juga meningkatkan suhu bumi. Meningkatnya suhu 

bumi, akan membuat es di benua antartika kutub selatan akan mencair. Mencairnya es 

dikutub selatan, akan membuat permukaan air laut naik. Permukaan air laut naik akan 

mengurangi luas daratan. Penduduk bumi bertambah, luas daratan berkurang, polusi 

meningkat. Jika tidak diambil langkah2 signifikan, maka umat manusia akan musnah 

dalam jangka 100 tahun kedepan. Untuk itu, semua masyarakat dunia, terutama 

lingkungan perusahaan dan dunia usaha harus sadar dan ikut menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. 

 

SOLUSI BAGI PERUSAHAAN 

Kesadaran lingkungan bagi perusahaan, harus didahului oleh pemahaman akan kondisi 

dunia saat ini, terutama kondisi lingkungan hidup berdasarkan fakta dan data yang ada. 

Kemudian solusi dan implementasinya yang perlu diterapkan oleh perusahaan perusahaan. 

Perusahaan harus bisa meminimalisir polusi yang dibuang keudara, ketanah dan laut dan 

sungai. Bagaimana cara untuk meminimalisir hal tersebut? Sebagian tentunya lewat 

regulasi lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan sebagian lagi lewat 

kesadaran kesadaran dalam membiasakan hal hal kecil untuk menjaga lingkungan hidup. 

Untuk itu, diperlukan pelatihan2 awareness terhadap lingkungan hidup, pelatihan2 teknis 

untuk menjaga lingkungan, serta kampanye kampanye untuk membiasakan kebiasaan2 

yang ramah lingkungan. GREEN ACT CONSULTANT adalah institusi untuk membantu 

perusahaan mendapatkan awareness, pelatihan dan menciptakan kampanye kampanye 

untuk ikut menjaga lingkungan hidup. 

 

 

MENGAPA MEMAKAI JASA GREEN ACT CONSULTANT 

GREEN ACT CONSULTANT adalah layanan jasa untuk membantu perusahaan atau 

organisasi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian atau awareness terhadap pentingnya 

Lingkungan Hidup, dan pentingnya mengurangi polusi dan limbah untuk tetap menjaga 

kelestarian alam, lewat pelatihan pelatihan, workshop, seminar dan konsultansi. Green Act 

Consultant memiliki tenaga tenaga muda pencinta lingkungan, yang akan turut 

menyebarkan kesadaran dan kepedulian lingkungan kepada seluruh masyarakat, terutama 

lingkungan dunia usaha, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi dan Lembaga Lembaga swadaya terkait lingkungan. 
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JASA JASA YANG DIBERIKAN OLEH GREEN ACT CONSULTANT 

A. TRAINING LINGKUNGAN HIDUP 

Pelatihan pelatihan Lingkungan Hidup, yang dirancang sesuai dengan kondisi 

perusahaan, untuk memberikan pemahaman pentingnya Lingkungan Hidup kepada 

seluruh pekerja perusahaan. Jenis jenis pelatihan antara lain: Oil Spill Control, Teknik 

Sampling Lingkungan, Bimbingan UKL/UPL, AMDAL A,B dan C, Pengelolaan 

Limbah, Pengelolaan Limbah B3, Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, Teknik 

Reklamasi, Pengendalian Lingkungan di Pertambangan, Pengendalian Polusi, dll sesuai 

dengan permintaan klien. 

 

B. KONSULTANSI LINGKUNGAN HIDUP 

Konsultansi untuk penerapan UKL/UPL, Konsultansi pembuatan, penerapan dan 

pengurusan AMDAL, Konsultansi penerapan system manajemen lingkungan hidup, dll. 

 

C. AWARD CERTIFICATE AND TROPHY LINGKUNGAN HIDUP 

Memberikan penghargaan kepada perorangan dan corporate (perusahaan) atas 

keberhasilan mereka dalam mengelola Lingkungan Hidup bekerjasama dengan 

pemerintah dan PRUDENT EO. 

 

GARANSI DAN SERTIFIKASI 

GREEN ACT CONSULTANT memberikan garansi bersyarat untuk kepuasan pelanggan 

dan klien. Sertifikat akan diberikan, baik untuk pemakaian pelatihan maupun konsultansi. 

Untuk Award, akan diberikan sertifikat dan trophy. 

 

HUBUNGI KAMI 

GREEN ACT CONSULTANT – PT. INDO TRAINING 

Jalan Mayjen Sutoyo no.69 (Hotel Horison Sagita Lantai 3), Balikpapan, Kaltim. 

Telepon: (0542) 8808293 / 8793973,   HP/WA: 081384299773 

Email: info@ptindotraining.com   website: www.ptindotraining.com 
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