
Formulir Pengajuan Apresiasi Lingkungan  
untuk Industri Kabupaten Bandung 2021  
 

A. ADMINISTRASI 
 
Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan  

Alamat Perusahaan  

No Telpon 
Perusahaan 

 

Bergerak pada 
Bidang Industri* 
 
(*pilih salah satu) 

 Pertanian / peternakan 
 Makanan / minuman 
 Tekstil / produk tekstil 
 Elektronik / otomotif / permesinan 
 Aneka / kriya / kerajinan 
 Lainnya (sebutkan): 

E-mail  

Website   

Kanal Sosial Media   

 
Narahubung Perusahaan 

Nama   

Jabatan / posisi  

No Telpon   

No HP (WhatsApp)  

E-mail  

 
Kategori Penghargaan yang Diikuti* (*pilih salah satu) 
 

 Penghargaan atas upaya konservasi lingkungan 

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dalam proses produksi / kegiatan sosialnya 

melakukan upaya mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan yang telah ada agar tetap dalam 

keadaan baik. 

 Penghargaan atas upaya perbaikan lingkungan 

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dalam proses produksi / kegiatan sosialnya 

melakukan perbaikan untuk mengubah keadaan yang sebelumnya tidak ramah lingkungan menjadi baik 

bagi lingkungan. 

 Penghargaan atas upaya inovasi untuk lingkungan 

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dalam proses produksi / kegiatan sosialnya 

melakukan inovasi teknologi / sosial untuk meningkatkan dan mentransformasi kondisi lingkungan 

menjadi lebih baik.  

 



Kelengkapan Kriteria Administrasi 
 
Mohon sertakan foto/scan halaman depan dokumen-dokumen sebagai berikut*: 
(* Beri tanda apakah foto/scan halaman depan dokumen yang dimaksud disertakan/tidak, dan beri 

keterangan apabila tidak disertakan) 

Dokumen kriteria administrasi Disertakan 
/ Tidak 

Keterangan apabila tidak 
disertakan 

Dokumen lingkungan (UKL - UPL, dan AMDAL)   

Izin lingkungan   

Izin pembuangan limbah cair (IPLC), apabila 
relevan 

  

Izin pengelolaan limbah B3: Izin tempat 
pembuangan sementara (TPS) B3 / Izin 
penyimpanan limbah B3 / Keterangan kerja 
sama dengan pengelola limbah B3 atau izin 
mengelola limbah B3 sendiri  

  

 

B. CERITA PRAKTIK BAIK  
 
Cerita praktik baik menjadi pertimbangan utama dalam apresiasi ini. Praktik baik merupakan 
kontribusi para pelaku industri dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS 
Citarum melalui kegiatan konservasi, perbaikan, atau inovasi yang dilakukan pada periode 
waktu tahun 2018-2021. 
 
Cerita praktik baik untuk pengajuan Apresiasi Lingkungan bagi Industri Kabupaten Bandung 
2021 ditulis di MS Word, dengan kerangka tulisan sebagaimana dijelaskan pada table di 
bawah ini. Keterangan/pertanyaan kunci merupakan panduan, tidak berarti harus dijawab 
seluruhnya. 
 

Kerangka Tulisan Keterangan / Pertanyaan Kunci 

Kategori Apresiasi Tuliskan kategori apresiasi yang akan diikuti. Jika 
dianggap praktik baik ini masuk pada semua kategori 
silahkan menuliskan alasannya dengan point-point 
penting setiap kategori. 
 

Kondisi yang melatarbelakangi 
praktik baik 

Ceritakan masalah/isu lingkungan yang diatasi oleh 
praktik baik.  
- Bagaimana kondisi lingkungan yang 

terjadi/dihadapi sebelum praktik baik dilakukan? 
- Seberapa besar masalahnya (skala kerusakan 

lingkungan yang terjadi di lokasi praktik baik, 
pengaruhnya terhadap : 

1.  Keberlangsungan perusahaan 
2.  Kondisi internal lingkungan perusahaan 
3.  Kondisi lingkungan sekitar perusahaan 



(eksternal) 
- Mengapa perusahaan perlu menyelesaikan 

masalah tersebut? 

Tujuan praktik baik Jelaskan tujuan praktik baik secara rinci, beserta 
sasaran yang dapat diukur (apabila ada).  

Penerima manfaat  Ceritakan siapa saja pihak yang menerima manfaat 
dalam pelaksanaan praktik baik. 
- Siapa saja yang ditargetkan sebagai penerima 

manfaat dari praktik baik ini? 
- Jelaskan bagaimana dan mengapa penerima 

manfaat ini dipilih. 
- Jelaskan pengaruh praktik baik terhadap 

lingkungan di daerah. 

Perencanaan waktu  Jelaskan jadwal pelaksanaan praktik baik secara rinci. 
- Kapan praktik baik mulai dilaksanakan? 
- Kapan target praktik baik ini selesai? 

Cerita implementasi praktik baik Ceritakan rincian berjalannya implementasi praktik 
baik. 
- Sumber-sumber apa saja yang diperlukan dalam 

mengimplementasikan praktik baik? 
- Jabarkan dan deskripsikan fase-fase pemanfaatan 

sumber, proses implementasi, dan perubahan yang 
dilakukan selama implementasi berlangsung. 
Perubahan dapat berupa: 

o Perubahan kebijakan  perusahaan dan  
prosedur  terkait lingkungan (sertakan 
pendukung dokumen kebijakan atau 
prosedur lingkungan yang baru). 

o Penambahan investasi, misal dengan alat 
yang lebih baik atau penambahan kapasitas 
pengelolan limbah 

o Penggantian bahan baku yang lebih ramah 
lingkungan, misal zat pewarna alami, dll 

- Apa faktor yang membuat praktik baik sukses? 
- Apakah ada hambatan yang signifikan dalam 

mengimplementasikan praktik baik? Jika ada, apa 
hambatannya? 

- Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi 
hambatan tersebut?  

- Kemukakan hasil yang diperoleh setelah mengatasi 
hambatan, siapa saja yang terlibat dalam 
mengatasi hambatan, dan apa peran pihak-pihak 
yang terlibat tersebut. 

- Apakah efek positif praktik baik ini akan tetap ada 
setelah kegiatan selesai?  

- Apakah perusahaan dapat memastikan dampak 



jangka panjang dari praktik baik?  

Hasil implementasi yang didapat Jelaskan perubahan yang dihasilkan dari implementasi 
praktik baik, khususnya yang mempengaruhi penerima 
manfaat. Ceritakan secara rinci spesifik perubahan 
yang terjadi, terutama dampak setiap tahapan yang 
dilakukan. 
 
Dampak praktik baik dapat berupa: 
- Dampak terhadap perusahaan 
- Dampak terhadap lingkungan internal perusahaan 
- Dampak terhadap masyarakat sekitar perusahaan 

Kegiatan evaluasi yang 
dilakukan (apabila ada) 

Jelaskan kegiatan evaluasi dari praktik baik ini (apabila 
ada) 
- Siapa yang melakukan evaluasi (apakah pihak 

internal perusahaan atau pihak eksternal)? 
- Bagaimana frekuensi kegiatan evaluasi praktik 

baik? 
- Indikator apa saja yang digunakan dalam penilaian 

praktik baik? 
- Bagaimana hasil evaluasi yang sudah dilakukan 

selama ini? 

Foto/video/dokumentasi lain 
mendukung informasi praktik 
baik yang dilakukan 

Sertakan foto/video/dokumentasi lain yang 
mendukung informasi yang disampaikan dalam 
dokumen ini. 

 

C. PENGUMPULAN FORMULIR 
Batas akhir pendaftaran dan pengiriman formulir, cerita praktik baik, beserta seluruh 
dokumen pelengkap adalah tanggal 30 April 2021.  
Formulir dapat dikirimkan melalui email ke  panitiaapresiasi@revivecitarum.com 
 
 

mailto:panitiaapresiasi@revivecitarum.com

