
Promosi Perusahaan Peserta Seminar dan Business Matching di Indonesia 

(ICETTnomor kontrol：          )  Tanggal pembuatan： 2.Agustus.2017 

Nama Perusahaan ：Eco Analysis Corporation Nama Perwakilan ：RIZUMU ISHIKAWA               

Bidang/cakupan usaha ： Layanan EPC+Q&M  

Terkait Konstruksi Sistem Monitor Mutu Air 

Bidang unggulan ：  Job) Desain Sistem, Pengembangan 

Aplikasi, Perawatan 

Teknologi, produk, atau layanan yang ingin dipromosikan １ 

【Nama】 Sistem Monitor Mutu Air （Water Quality Monitoring System） 

【Karakteristik, Performa, Bidang Terapan】 

■ Bidang Terapan : Monitor mutu air di lubang pembuangan sebagai sumber pelepasan pencemaran di dalam 

lingkungan umum seperti sungai, pabrik, dll 

■ Tujuan Pemanfaatan : Memeriksa kesesuaian dengan standar peraturan air limbah, dan kesesuaian dengan 

standar lingkungan. 

■ Fitur : ①Daya terap bagi kebutuhan yang tinggi ②Profesional ③Didukung sistem perawatan (tidak habis 

terjual).       

 

【Keuntungan/kelebihan alat ini】 Realisasikan semua kebutuhan pelanggan tanpa ada kehabisan paket produk  

Bentuk bisnis yang diminati di Indonesia di masa depan (jawaban boleh lebih dari satu) 

    E: Lainnya (Sebutkan) : Mitra kongsi usaha 

Detail bentuk bisnis 

Konsultan, kantor perwakilan impor perangkat sensor dan analisa  

Perusahaan, jenis usaha/bentuk organisasi yang dibayangkan sebagai mitra: 

Perusahaan yang mengembangkan usaha di bidang pencemaran lingkungan yang memiliki konten layanan  

berbeda dan mampu menunjukan keserasian yang tinggi/kemitraan yang efektif  
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Catatan pemasaran/penggunaan (Keperluan) 

Di Jepang: Perusahaan air ledeng, Monitor Lubang Penyedot 

Air, Monitor Mutu Air Sungai, Tempat Pengolah Air Tinja  

Di luar negeri: Monitor di salah satu pulau dan sungai   

Paten Tidak ada 

Hadiah Tidak ada 

 

Lain, Pertimbangan khusus untuk bisnis di Republik Indonesia 

- Memiliki pengalaman memeriksa keadaan cuaca di Pulau Sumatera tapi pengalaman lainnya tidak ada. 

- Menginginkan usaha yang berkelanjutan dengan membuat perjanjian kerja dengan mitra usaha, 

- Pengguna jasa (pelanggan) adalah lembaga pemerintah dan swasta. 

- Belum ada rencana membangun kantor dalam waktu dekat namun akan dipertimbangkan sesuai kondisi 

kemajuan usaha. 

Ｉnformasi Perusahaan 

Nama Perusahaan (Jepang)：環境計測株式会社 Nama Perusahaan （Inggris）：Eco Analysis Corporation. 

Situs web： 
Situs berbahasa Inggris）http://www.kankyou-keisoku.co.jp/en-company/ 

Situs berbahasa Jepang）http://www.kankyou-keisoku.co.jp/ 

Ａlamat jalan 〒454–0961  2-514, Todameisei, Nakagawa-ku, Nagoya, Aichi 

Ｔｅｌｐ：+081(52)431-6756 Ｆａｘ：+081(52)431-6756 

Ａlamat email：Dapat dikirim dari “Contact form” pada homepage kami. 

Atau dapat pula mengirimkannya ke alamat berikut ini info-global@kankyou-keisoku.co.jp 

Bisa/tidaknya melayani pertanyaan dari perusahaan di luar negeri: 

  Telepon: Ya (Bahasa: Jepang / Inggris / Indonesia / Lainnya: ______), Tidak 

  Email: Ya (Bahasa: Jepang / Inggris / Indonesia / Lainnya: ______), Tidak  

Kontak （divisi） Divisi Bisnis Global 
（pos）  

Kepala Divisi 

（Nama）  

Masashi Yasuda 

Ｔｅｌｐ：+081(44)221-0171 Ｆａｘ：+081(44)221-0172 
E-mail：

yasuma@kankyou-keisoku.co.jp 

Aktivitas bisnis di Indonesia di masa lalu (jawaban boleh lebih dari satu)：  

A: Ekspor dan pemasaran produk                 B: Produksi lokal (pabrik sendiri/pabrik rekanan/lainnya) 

C: Pencarian mitra dari segi teknologi, dll. (termasuk penelitian bersama) 

D: Pencarian sumber informasi (koordinator lokal/business advisor)     E: Lainnya (Sebutkan: __________________________ 

F: none  

Catatan lain : Punya pengalaman memeriksa kondisi cuaca sekitar 2 tahun di suatu pulau, tapi belum punya 

pengalaman berusaha. 

Selain itu, sekitar 2 tahun terakhir sekali dalam satu kuartal pergi ke luar negeri untuk survey pasar. 

Disamping itu, ada bantuan Fujitsu sebagai induk perusahaan yang kaya akan pengalaman berbisnis.   

(ICETT Gunakan kolom) 
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