
MENGAPA MEMILIH PT SURVEYOR 
INDONESIA?

PT. Surveyor Indonesia (PTSI) merupakan badan
usaha milik negara yang didirikan pada tanggal 1
agustus 1991. Kegiatan utama PTSI mencakup
inspeksi, verifikasi, konsultansi dan sertifikasi.
Pasar yang dilayani mencakup sektor infrastruktur,
sektor penguatan institusi dan kelembagaan,
sektor mineral dan batubara, dan sektor migas dan
sistem pembangkit.

PTSI berkantor pusat di Jakarta dan memiliki
cabang di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk
memastikan penyajian jasa yang optimal, jaringan
internasional kami didukung oleh sejumlah mitra
kerja yang memiliki reputasi di bidangnya masing-
masing.

Pemantauan Lingkungan

LATAR BELAKANG

Salah satu hal yang penting untuk dapat bersaing
dalam era pasar bebas mendatang adalah dengan
menerapkan sistem yang efisien dan efektif pada
proses bisnisnya, serta selalu berusaha memenuhi
semua keinginan pelanggan melalui perbaikan yang
terus-menerus. ISO 9001:2008 sebagai salah satu
Sistem Manajemen Mutu yang telah diakui
dunia internasional memiliki prinsip dasar yang
sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ketatnya
persaingan di pasar Nasional dan International juga
mengakibatkan semua Industri dituntut untuk
menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang
mengacu pada standar Sistem Manajemen
Lingkungan ISO 14001 : 2004 yang telah diakui
secara Internasional.

BENEFIT

1. Mengidentifikasi resiko lingkungan.

2. Menjadi dasar pelaksanaan kebijakan
pengelolaan lingkungan.

3. Menghindari kerugian finansial (penutupan
usaha, pembatasan usaha, publikasi
pencemaran nama).

4. Mencegah tekanan sanksi hukum.

5. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan
lingkungan dalam proses peradilan.

6. Menyediakan informasi.

JASA-JASA TERKAIT

Jasa-jasa yang terkait dengan jasa ini adalah:

▪ Environmental Management System ISO 14001 

▪ Laboratory Accreditation SNI 17025

▪ Audit Lingkungan

▪ AMDAL

▪ UKL-UPL

FAQ.

▪ Bagaimana alokasi SDM PTSI dalam proyek?
PTSI menggunakan staf fungsional dan
struktural sendiri pada seluruh proyek yang
dikerjakan.

▪ Bagaimana alokasi SDM PTSI dalam proyek?
PTSI menggunakan staf fungsional dan
struktural sendiri pada seluruh proyek yang
dikerjakan.



Kontak kami:

Marketing Korporat
Email : marketing.corporate@ptsi.co.id

Telp. (021) 526 5526

Atau untuk informasi lainnya, silakan kunjungi:

www.ptsi.co.id

1. Implementasi RKL-RPL, UKL-UPL, dan Izin
Lingkungan (Dokumen didapat dari proses
AMDAL).

2. Evaluasi implementasi RKL-RPL, UKL-UPL, dan
Izin Lingkungan (Menggunakan format Permen
LH no. 45 Tahun 2005 untuk menilai
kecenderungan parameter:

a. Evaluasi Penaatan
b. Evaluasi Tingkat Kritis
c. Evaluasi kecenderungan

3. Pelaporan RKL-RPL berkala (Setiap 6 bulan,
khusus untuk Limbah B3 berkala setiap 3
bulan).

4. Continual improvement.

PENGALAMAN KERJA

1. Jasa Konsultasi, Penyusunan Dan Implementasi
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004
Di Bangka Marine Terminal (PT. Medco E&P
Rimau).

2. Sistem Manajemen Linkungan ISO 14001 (PT.
PLN, PT. Inti Indo Sawit Subur, PTPN V, PT.
Semen Padang)

3. Jasa Konsultasi ISO 14001:2000 Bidang
Lingkungan di PT PLN (PERSERO)
Pembanmgkitan Sumatera Bagian Utara
Sektor.

4. Jasa Konsultasi ISO 14001:2004 Bidang
Lingkungan di PT PLN (Persero) Pembangkitan
Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan
Lueng Bata + Amd.

KOMPETENSI

PTSI telah banyak mengembangkan dan
memberikan jasa survey, inspeksi and
konsultasi kepada pelanggan baik pemerintah,
industri dalam negeri maupun luar negeri. PTSI
telah cukup berpengalaman dalam hal jasa
sistem manajemen (ISO 9001:2008,
14001:2004, OHSAS 18001:2007).

Dalam menjalankan kegiatan kami mengacu
dan menerapkan standar teknis yang berlaku
nasional maupun internasional. PTSI telah
berpengalaman menjadi konsultan ISO 14001
siap membantu berbagai lembaga/ perusahaan
yang ingin menerapkan sistem manajemen
lingkungan sebagai bentuk komitmen dan
kepedulian manajemen terhadap kelestarian
lingkungan, program konsultasi ISO
14001 dirancang agar organisasi mampu
menerapan sistem manajemen lingkungan
berdasarkan ISO 14001 yang efektif dan tepat
sasaran.

METODOLOGI

Proses penyusunan dokumen pelaporan izin
lingkungan sebagai output dari jasa pemantauan
lingkungan:


