Indonesia-Japan Business Matching Seminar for Environmental Technology, 2016
Nama
Perusahaan/Organisasi
Alamat Kantor
☐Manufaktur (Silakan tulis rinci:

Gambaran Umum Kegiatan
Perusahaan/Organisasi

☐

Pengembang(pusat

)

☐Perteknikan, EPC

hotel, ☐Penyedia Jasa

perbelanjaan,

☐Lainnya(Tepatnya:

perumahan kluster)

)

☐Pengembang(industrial estates)

URLWebsite
Perusahaan/Organisasi
Peserta
Nama

Jabatan

Divisi/Departemen

Handphone

E-mail

Mr./Ms./Dr.
Mr./Ms./Dr.
Mr./Ms./Dr.
Lokasi Acara yang Akan
Diikuti
*Silakan pilih salah satu

☐ Provinsi Jawa Barat(4 Okt 16)
☐ Jakarta (6 Okt 16)

Apakah berminat mengikuti

Ya

one-on-one meetingsdengan

/Tidak

perusahaan dari Jepang?

*Silakan pilih
perusahaan
yang Anda
inginkan
berdisukusi

Teknologi
Berbasis Air

☐DAIGAKU SANGYO CO.,LTD.(Peralatan pemurnian air untuk kebutuhan industri dan air minum)
☐FUJI CLEAN CO., LTD. (tangki pengolahan air limbah domestic”Jokaso”, blower)
☐Japan ALSi Co., Ltd. (pengolahan limbah secara biologis berkualitas tinggi)
☐TBR CO., LTD. (cord contact filtration material untuk bio-film treatment)
Teknologi
☐SHINKO TECNOS CO., LTD.(1)(Mesin hidrolisis)
Pemanfaatan ☐SHINKO TECNOS CO., LTD.(2)(Mesin likuifaksi minyak dari sampah plastic)
Limbah
☐TAKAGI CHEMICALS, INC. (Produksi produk serat berbahan PET daur ulang untuk interior mobil)

<Seminar di Provinsi Jawa
Barat>

Apakah Anda menginginkan perusahaan Jepang mengunjungi perusahaan atau tempat proyek
Anda setelah Seminar? ☐Ya☐Tidak
Jika Ya, perusahaan apa? (
)

<Seminar di Jakarta>

Apakah Anda ingin mengunjungi fasilitas dari perusahan – perusahaan Jepang di bawah ini setelah
Seminar? (14:00-17:00) Jika Ya, silakan pilih penyedia teknologi Jepang. (Please chose one only.)
(Mohon diperhatikan bahwa Anda dapat berpartisipasi dalam kunjungan lapangan jika Anda
melakukan registrasi pada 23 September)
☐Japan ALSi Co., Ltd. (pengolahan limbah secara biologis berkualitas tinggi)
☐SHINKO TECNOS CO., LTD. (Mesin hidrolisis)

<Teknologi Berbasis Air>
☐Peningkatan fasilitas limbah cair industri
Beritahu kami apa yang Anda
☐Peningkatan fasilitas limbah cair rumah
harapkan dari teknologi
tangga
Jepang.
☐Daur Ulang Air Olahan
Please check all the items
☐Pemurnian air untuk penggunaan industri
that apply.)
☐Pemurnian air untuk air minum
☐Lainnya (…...........................................)
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<Pemanfaatan Limbah>
☐Daur ulang limbah industri
(Bahan yang didaur ulang:....................)
☐Daur ulang limbah rumah tangga
☐Daur ulang produk bernilai
☐Waste to Energy Limbah menjadi energi
☐Lainnya (…...........................................)

Lanjut ke halaman 2

Organisasi yang
Merekomendasikan Acara Ini
*Silakan pilih organisasi yang
mengundang/memberi
informasi

☐Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
☐Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
☐Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat
☐Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Jepang
☐Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten
☐Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)
☐PT. Indonesia Infrastructure Indonesia (IIF)
☐Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI)
☐International Center for Environmental Technology Transfer (ICETT)
☐Lainnya (….................................................................................................)

Silakan uraikan jika ada
pertanyaan atau topik tertentu
yang ingin didiskusikan dengan
perusahaan Jepang yang
berpartisipasi
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