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Penunjukkan PT IAPMO Group Indonesia Sebagai Lembaga Verifikasi untuk Sertifikasi 

Green Label Indonesia 
 

  
Jakarta, Indonesia (Nov. 14, 2017) – PT IAPMO Group Indonesia dan Green Product Council 
(GPC) Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman yang menyatakan penunjukkan PT 
IAPMO Group Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi untuk Sertifikasi Green Label Indonesia. 
 
Sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman tersebut, PT IAPMO Group Indonesia melakukan 
pengujian produk dan audit verifikasi untuk pelaku usaha yang menerapkan Sertifikasi Green Label 
Indonesia. 
 
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani pada tanggal 19 Oktober oleh Ketua GPC Indonesia 
Bapak Hendrata Atmoko dan Ibu Shirley Dewi, Senior Vice President dari PT IAPMO Group 
Indonesia. 
 
“Sertifikasi Green Label Indonesia merupakan bentuk komitmen kepada Pemerintah dan negara 
untuk menciptakan program bangunan hijau yang sehat di Indonesia,” kata Atmoko, “GPC 
Indonesia telah memulai pengembangan perangkat rating untuk material bangunan yang 
digunakan di setiap bangunan, baik perumahan maupun gedung bertingkat. Pengembangan ini 
sangat penting mempertimbangkan 80 persen populasi hidup dan/atau bekerja di jenis bangunan 
tersebut. Alasan GPC Indonesia menunjuk PT IAPMO Group Indonesia adalah karena diantara 
seluruh kandidat yang ada PT IAPMO Group Indonesia dinilai paling kredibel dan kompeten untuk 
memenuhi sasaran GPC Indonesia dalam program sertifikasi Green Label Indonesia. Selain itu, 
sebagai organisasi multinasional, PT IAPMO Group Indonesia memiliki kemampuan pengujian 
untuk mendukung sertifikasi Green Label Indonesia.” 
 
Sebagai negara dengan populasi terbesar kelima di dunia, Indonesia diharapkan dapat melihat 
akselerasi perkembangan infrastruktur mengikuti tingginya permintaan. GPC Indonesia mendorong 
penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan untuk memelihara keseimbangan dengan 
alam.  
 
Bahan baku yang disertifikasi manajemen lingkungan – juga penggunaan efisiennya selama proses 
produksi – memainkan peranan penting dalam menghasilkan produk yang memiliki kualitas tinggi 
serta ramah lingkungan. Energi dan air serta proses produksi yang efisien merupakan kunci untuk 
konservasi sumber daya alam dan pengurangan emisi. Produk yang telah memiliki standar hijau 
mencakup ubin keramik, cat tembok, kloset duduk, baja lembaran, pipa PVC, semen portland, 
gipsum dan kaca lembaran. 
 
“Merupakan kebanggaan bagi PT IAPMO Group Indonesia ditunjuk sebagai Lembaga Verifikasi 
untuk sertifikasi Green Label Indonesia,” kata Shirley Dewi, Senior Vice President dari PT IAPMO 
Group Indonesia. “Kami berharap kerjasama dengan GPC Indonesia ini membuahkan hasil dan 
langgeng untuk menciptakan produk hijau di pasar Indonesia.” 
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Selama lebih dari 70 tahun Tanda kesesuaian sertifikasi IAPMO memberikan reputasi untuk 
integrasi dan  akuntabilitas bagi organisasi. Untuk informasi detil tentang jasa layanan IAPMO 
silahkan kunjungi www.iapmo.org. 
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Sponsor of the Uniform Codes, IAPMO — The International Association of Plumbing and 
Mechanical Officials — works in concert with government and industry for safe, sanitary 

plumbing and mechanical systems. Learn more about IAPMO at www.iapmo.org. 
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