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Persoalan lingkungan seperti kerusakan sumber-daya alam, musnahnya berbagai spesies
hayati, erosi, banjir, serta berkembangnya berbagai jenis penyakit beberapa waktu terakhir
ini, diyakini sebagai gejala-gejala negatif yang bersumber dari perilaku manusia. Kesadaran
untuk lebih memperhatikan kelestariaan lingkungan dan mewujudkan lingkungan hidup yang
sehat, aman dan nyaman perlu dilakukan secara terus menerus, dan melibatkan berbagai
pihak terkait.
Salah satu aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan adalah upaya
mewujudkan Kota Hijau (Green City).
Pada hari ini, Glenn Pardede – Ketua Umum ASBINDO, disela-sela acara Urban Green
Forum : Sinergy for Better Life, yang diresmikan pembukaannya oleh Menteri Pekerjaan
Umum, menyatakan bahwa program Green City membuka peluang bisnis dan menciptakan
pekerjaan (green job).
Menurut Glenn, ASBINDO dengan misi “hijau”nya dan tenaga-tenaga profesional
anggotanya akan turut berpartisipasi aktif dalam penerapan “manajemen penghijauan”
secara tepat guna melalui ASBINDO Green Services, yang bermotto “Securing and
Managing The Green Ecology”.
Kegiatan dan layanan yang terkait dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang
berorientasi pada Health and Safety yang diterjemahkan menjadi ASRI (Aman, Sehat,
SegaR, Indah), memberikan konsultasi mengenai pemilihan tanaman yang tepat, cara
perawatan, perbanyakan, dan penempatannya di lokasi yang direncanakan. Selain itu, juga
untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mempertahankan
keberlanjutan ekologi bagi makhluk hidup di sekitarnya.
Adanya Program Pengembangan Kota Hijau (Green City) akan mendorong tumbuh dan
meningkatnyanya peluang usaha, antara lain dibidang budidaya tanaman (pembibitan dan
pemeliharaan tanaman), pertamanan (lansekap), pengolahan limbah tanaman (menjadi
kompos) dan jasa konsultasi. ASBINDO dengan layanan green servicenya, siap
mendukung dan mewujudkan kota hijau (Green City), tambah Glenn.
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