
PENGANTAR

P
enilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu 

perusahaan memerlukan indikator yang terukur, 

objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang 

dilakukan oleh 

Kementrian Lingkungan Hidup dengan melibatkan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

Tujuan PROPER adalah untuk meningkatkan peran perusahaan dalam 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan 

melakukan pengelolaan lingkungan hidup, efisiensi penggunaan sumber 

daya dan keterlibatan dalam pengembangan masyarakat (community 

development). PROPER adalah panduan yang efektif dan telah teruji dalam 

mengimplementasikan triple bottom line pembangunan berkelanjutan, 

sehingga bila diikuti dengan benar akan memberikan manfaat ekonomi bagi 

perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mensejahterakan 

masyarakat.

PROPER mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, 

ekonomi dan sosial melalui instrumen insentif dan disinsentif melalui 

penyebarluasan kinerja perusahaan setiap tahun. Insentif dalam bentuk 

penyebarluasan reputasi atau citra positif kepada masyarakat dan 

stakehoders untuk kinerja Hijau dan Emas. Sementara rapor Biru adalah 

untuk perusahaan yang mampu memenuhi regulasi. Disinsentif dalam 

bentuk penyebarluasan reputasi atau citra buruk bagi perusahaan yang 

mempunyai kinerja Merah dan Hitam yang tidak taat regulasi.

Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER bersifat wajib bila telah di 

tunjuk, sehingga haruslah dikelola secara cermat dan profesional. Untuk 

mengelolanya secara efektif, diperlukan pemahaman yang baik atas 

persyaratan PROPER, pemahaman terhadap kinerja penilaian dan 

penyiapan dokumen PROPER. Termasuk pengisian Selft Assesment untuk 

pemenuhan compliance dan penyiapan DRKPL dan Dokumen Hijau untuk 

beyond complience.

TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai berikut: �

Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi arti penting 

PROPER dan mampu melakukan penilaian sendiri peringkat PROPER 

perusahaannya

� Peserta pelatihan memahami persyaratan, mekanisme penilaian 

PROPER dan arti penting PROPER bagi perusahaan dan pemangku

kepentingan (stakeholders)

� Peserta pelatihan menyiapkan perusahaan untuk merencanakan 
pemenuhan dan penerapan persyaratan PROPER untuk perusahaannya

� Peserta pelatihan mampu mengembangkan 

program perbaikan kinerja pengelolaan PROPER 

perusahaan untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi

MATERI PELATIHAN

� Kebijakan dan Latar Belakang PROPER
� Mekanisme Penilaian PROPER
� Persyaratan Dokumen dan Izin Lingkungan dan Self 
Assesmentnya (SA)
� Persyaratan Pengendalian Pencemaran Air dan SA
� Persyaratan Pengendalian Udara dan SA
� Persyaratan Pengelolaan LB3 dan SA
� Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan dan Dokumen 
Hijaunya
� Persyaratan Efisiensi Sumber Daya dan Dokumen Hijaunya

- Efisiensi Energi - Pengurangan dan Pemanfaatan 
Limbah B3
- 3R Limbah Padat Non B3 - Pengurangan Emisi Udara, 
Gas Rumah Kaca dan Bahan 

Perusak Ozon
- Effisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran
- Perlindungan Keanekaragaman Hayati

� Persyaratan Pemberdayaan Masyarakat dan Dokumen Hijaunya.
� DRKPL (Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan 
Hidup)
� Gap Assesment PROPER
� Peningkatan Kinerja Lingkungan melalui PROPER

BIAYA PELATIHAN

Rp. 5.500.000,-/orang

Fasilitas : materi, kit pelatihan, sertifikat, makan siang , rehat dan 

Kunjungan Lapangan
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