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We are using resources as if we had two planets, 
not one. There can be no 'plan B' because 
there is no 'planet B.' | -Ban Ki Moon 

0812-8742-5772 www.ptafisco.co.id



siapa kami ? konsultan lingkungan

Pada tataran global, konsep Sustainability dan Social Responsibility telah 
muncul sebagai tujuan abad ke 21, sebagai upaya meredam dan 
memperbaiki degradasi lingkungan, kemiskinan, dan konflik komunal 
yang terjadi di banyak wilayah.

Sustainability setidaknya dapat diibaratkan sebagai kursi berkaki tiga. 
Kaki-kakinya merupakan dimensi dari kemakmuran ekonomi, 
kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Apabila salah satu pilarnya 
hilang, maka kursi tidak akan berfungsi, sehingga kita perlu 
mengupayakan bahwa ketiga pilar tersebut dalam kondisi yang ideal.

Dengan dukungan tim profesional yang kuat, PT. AFISCO menyediakan 
layanan jasa konsultansi dan pelatihan yang komprehensif untuk 
mendukung organisasi dalam bidang perencanaan dan pengelolaan 
lingkungan hidup serta aspek manajerial untuk memperkuat dan 
menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial demi 
mencapai keberlanjutan, dan pada saat yang sama mencerminkan 
perilaku yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.
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visi

misi

Turut serta mewujudkan pengelolaan 
lingkungan hidup yang berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan.

Berperan aktif dalam mewujudkan 
pengelolaan lingkungan hidup yang 
berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan melalui tenaga ahli 
yang berkualitas dan penuh tanggung 
jawab.

kompetensi inti
1. Konsultasi dan Penilaian
2. Lingkungan Hidup, Perikanan dan Pertanian
3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Pemberdayaan Masyarakat
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pelayanan kamiRuang Lingkup

konsultansi 
& penilaian

pendidikan
pelatihan

pemberdayaan
masyarakat

sosial, ekonomi
& lingkungan 
hidup

Kami menyediakan jasa 
konsultasi dan dukungan untuk 
melakukan:  

Kajian, perencanaan, 
implementasi, pendampingan, 
pemantauan, dan evaluasi 
kebijakan dan strategi untuk 
perusahaan

Penaatan peraturan 
perundangan K3 dan lingkungan 
hidup

Kami menyediakan pelatihan 
sesuai kebutuhan Anda, tentang:

Program-program spesifik di 
bidang ekonomi, lingkungan dan 
sosial

Kami menyediakan 
pengembangan kompetensi 
masyarakat dalam kegiatan :

Pemberdayaan ekonomi, 
Pengembangan standard 
operating procedure

Program-program spesifik di 
bidang ekonomi

Pengembangan usaha Perikanan 
dan Pertanian

Kami menyediakan pelayanan 
jasa dalam bentuk:

Melakukan penyusunan 
berbagai dokumen serta 
pemantauan dan evaluasi 
lingkungan hidup

Kajian keekonomian, strategi 
caused-related marketing, 
menyebarluaskan konsep CSR/ 
CD
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konsultasi 
& penilaian

sosial, ekonomi
& lingkungan 
hidup

Kami menyediakan jasa 
konsultasi dan dukungan 
untuk melakukan kajian, 
perencanaan, implementasi, 
pendampingan, monitoring 
dan evaluasi

Kebijakan dan strategi dalam 
perusahaan untuk mencapai 
standar Sistem Manajemen 
Mutu (ISO 9001), Lingkungan 
(ISO 14001) dan Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja / K3 
(OHSAS 18001)

Penaatan peraturan perundangan K3 
dan Lingkungan Hidup, strategi dan 
pengembangan standar lingkungan 
hidup perusahaan serta 
program-program Corporate Social 
Responsibility / Sustainability (CSR) 
dan Community Development (CD)

Melakukan penyusunan berbagai 
dokumen lingkungan hidup antara 
lain : Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL), Upaya 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UKL-UPL), 
Enviromental Baseline Assessment 
(EBA), Environmental Site Assessment 
(ESA), Izin Pembuangan Air Limbah 
ke Laut, dan Program Penilaian 
Kinerja Perusahan dalam bidang 
Lingkungan Hidup (PROPER)

Mengkomunikasikan kinerja 
ekonomi, lingkungan dan sosial, 
begitu pula dengan kinerja CSR/CD 
secara menyeluruh kepada para 
stakeholder dengan menggunakan 
berbagai media komunikasi yang 
tersedia, termasuk Sustainability 
Report

Kajian keekonomian (studi 
kelayakan / feasibility study)

Perencanaan, implementasi, 
pemantauan dan evaluasi strategi 
caused-related marketing, pemasaran 
sosial (social marketing) dan kampanye 
penyadaran masyarakat

Memfasilitasi komunikasi internal 
untuk menyebarluaskan konsep 
CSR/ CD

Kami menyediakan pelayanan  
penyusunan berbagai 
dokumen serta pemantauan 
dan evaluasi lingkungan 
hidup, kajian keekonomian, 
menyebarluaskan konsep 
CSR/ CD
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pendidikan
pelatihan
Kami menyediakan pelatihan 
sesuai kebutuhan Anda, 
tentang:

pemberdayaan
masyarakat
Kami menyediakan 
pengembangan kompetensi 
masyarakat dalam kegiatan :

Program-program spesifik di bidang 
ekonomi, lingkungan dan sosial Penelitian dan survey pasar

Pemberdayaan ekonomi Pengembangan usaha 
Perikanan dan Pertanian

Pengembangan standard 
operating procedure 
program community 
development

Penelitian dan survey pasar, 
Assessment & Measurement 
keefektifan program CSR

Program-program spesifik di 
bidang ekonomi: pendirian, 
penguatan dan pendampingan
lembaga keuangan mikro, 
pemberdayaan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM), aliansi bisnis

Assessment & Measurement 
keberhasilan dan/ atau keefektifan 
program CSR

Pelatihan Awareness ISO 9001 : 
2015, ISO 14001 : 2015, dan 
OHSAS 18001 : 2007
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klien kami
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Mursalin
Water Quality Specialist

Enviromental Expert

Mursalin, S.Pi, M.Si memiliki latar belakang pendidikan 
sarjana dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan 
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (MSP- FPIK) serta 
pendidikan magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan yang keduanya ditempuh dari Institut Pertanian 
Bogor (IPB). Pengalaman di laboratorium bidang pengujian 
parameter lingkungan dimulai sejak tahun 2006 dengan 
membangun sistem manajemen laboratorium berdasarkan 
ISO 17025 di Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan 
Perairan MSP FPIK. Selain bekerja di laboratorium, 
pengabdian pada bidang pendidikan dilakukan melalui 
jabatan sebagai asisten dosen program sarjana untuk mata 
kuliah limnologi, kualitas air, pencemaran perairan, serta 
pengolahan air limbah pada almamaternya mulai dari 
tahun 2006-2018.

Karir profesional pada bidang jasa konsultansi lingkungan 
dimulai sejak tahun 2010 setelah mendapat kursus Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mendapat 
sertifikat kompetensi Anggota dan Ketua Tim penyusun 
AMDAL. Lingkup pekerjaan bidang lingkungan hidup yang 
ditekuni meliputi AMDAL, Upaya Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Enviromental 
Baseline Assessment (EBA), Environmental Site Assessment 
(ESA), Program Penilaian Kinerja Perusahan dalam bidang 
Lingkungan Hidup (PROPER) serta kajian bidang perikanan 
dan ilmu kelautan. Karir profesional tersebut didapat 
melalui afiliasi dengan berbagai konsultan swasta dan 
lembaga penelitian yang berada di lingkup kampus IPB 
seperti Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pusat 
Kajian Sumberdaya Peisisir dan Lautan (PKSPL). Lingkup 
usaha yang telah dilayani meliputi perusahaan migas baik 
offshore maupun onshore, manufaktur, pertambangan, 
perkebunan, dan lembaga pemerintah. Sejak bulan April 
2018, Mursalin menjabat sebagai Direktur PT Afisco.

direksi & penasehat

Bambang  Widigdo
Enviroment Management

Enviomental Impact Assessment

Latar belakang pendidikannya merupakan sarjana budidaya 
perairan dari Fakultas Perikanan – Institut Pertanian Bogor 
(IPB) dan program doktoral pada bidang Natural Sciences, 
Ludwig Maximilians Universiatet Munich, Jerman. Selepas 
menempuh kuliah sarjana, Bambang meningkatkan 
kompetensi melalui berbagai training course pada bidang 
ekologi, perikanan, dan budidaya pada lembaga riset di 
dalam dan luar negeri. Karir profesionalnya dimulai sebagai 
aquaculturist pada beberapa proyek pengembangan 
budidaya perikanan yang dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemerintah maupun swasta. Semenjak Tahun 1981, 
Bambang menjadi staf pengajar / dosen pada Departemen 
Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Mata kuliah yang 
diasuh meliputi avertebrata air, pengelolaan lingkungan 
pesisir, pengembangan kawasan pesisir dan lautan, serta 
pengelolaan pesisir bagi pengembangan perikanan 
budidaya.

Selain sebagai pengajar , Tri Dhama perguruan tinggi 
dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat yakni 
dengan melakukan riset dan pelayanan sebagai tenaga ahli 
perikanan khususnya bidang budidaya udang pada 
berbagai perusahaan baik skala nasional maupun 
multinasional dengan jabatan tertinggi yang pernah diraih 
sebagai Vice President Integrated Quality Assurance di PT 
Central Pertiwi Bahari (Charoen Pokphand Indonesia). 
Pengalaman riset dan pelayanan jasa di berbagai 
perusahaan budidaya turut memperkaya khazanah 
keilmuan yang kemudian dituangkan untuk 
mengembangkan berbagai materi kuliah dan penelitian 
guna mendukung upaya ketahanan pangan bagi 
masyarakat dan mendukung program pemerintah. Dengan 
berbagai pengalaman serta kompetensi keilmuan dan 
manajerial tersebut, Dr. Ir. Bambang Widigdo dipercaya 
menjadi penasehat PT Afisco
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Deni  Suwargana
Bussiness and Financial Management

Product Development

Financial Institutions

Feasibility Study

Deni memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan keuangan. 
Dari pengalamannya bekerja selama 15 tahun di dunia 
perbankan dan lembaga keuangan serta sektor 
pertambangan dan 2 tahun terakhir bekerja sebagai 
konsultan keuangan, auditor dan pengembangan bisnis, Deni 
memperoleh beragam pengalaman yang mempertajam 
pengetahuan tentang pengembangan kelayakan bisnis dan 
pengelolaan lembaga perusahaan. Deni lulus dari Jurusan 
Ekonomi Studi Pembangunan Spesialisasi Keuangan dan 
Perbankan di Universitas Brawijaya - Malang.

Andi Isvandiar
Marketing Micro-Financial Institutions

Local Economic/ Business Development

Andi Isvandiar berpengalaman lebih dari 10 tahun di 
bidang perbankan, pemasaran, pengembangan ekonomi 
daerah, Usaha kecil dan menengah (UKM) dan keuangan 
mikro (micro finance). Keahliannya didukung oleh 
pengalaman profesionalnya sebagai konsultan di LEAD 
Indonesia dan PT. Permodalan Nasional Madani, juga 
dengan keikutsertaannya di berbagai seminar mulai dari 
isu-isu sustainability hingga analisis financial. Andi lulus dari 
IPB sebagai Insinyur Pertanian dan sejak itu senantiasa 
aktif dalam mempromosikan sustainability awareness, 
terutama untuk UKM , dan menempuh program master di 
bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, di 
UniversitasTerbuka.

Gugi Yogaswara
Auditor

Enviromental Management System

Gugi memiliki bidang keahlian sebagai auditor dan 
konsultan sistem manajemen lingkungan (ISO 14001), 
sistem manajemen K3 (OHSAS 18001), dan Sistem 
manajemen mutu (ISO 9001). Sebagai auditor, Gugi 
berpengalaman dalam melakukan audit pada beberapa 
sektor usaha dari yang berisiko rendah sampai berisiko 
tinggi, diantaranya perusahaan migas, manufaktur baja, 
pembangkit listrik, elektronik, manufaktur makanan, 
Konstruksi, petrokimia, dan perusahaan jasa. Sebagai 
Konsultan, Gugi berpengalaman dalam mendesain 
bangunan lingkungan seperti sanitary landfill, kajian 
kualitas air, rencana mitigasi bencana alam, desain septic 
tank, monitoring lingkungan, dan verifikasi PROPER. Gugi 
lulus dari departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Institut 
Pertanian Bogor.

Iwan Irawan
Enviroment Management

Enviomental Impact Assessment

Iwan berlatar belakang pendidikan dari Departemen 
Teknologi Reproduksi Memilki pengalaman sebagai 
professional dengan lebih dari 10 tahun pengalaman di 
bidang lingkungan hidup. Iwan juga seorang penyelam (diver) 
yang mendukung keahliannya di bidang lingkungan hidup 
khususnya topik mengenai perikanan dan kelautan. 
Pengalaman menyediakan jasa konsultasi bidang lingkungan 
hidup meliputi penyusunan AMDAL, UKL-UPL, EBA, kajian 
transplantasi dan monitoring terumbu karang serta 
pendampingan Program Penilaian Kinerja Perusahan dalam 
bidang Lingkungan Hidup (PROPER). Berbagai training yang 
telah ditempuh seperti teknik pengambilan sampel 
lingkungan, analisis parameter lingkungan, dan Audit 
Lingkungan memperkaya wawasan guna mendukung 
pelayanan jasa kepada pelanggan.

Santoso
Hidro-oceanography & modelling

Arya A Metananda
Teresterial Biologist Ecotourism 

Sustainable Production Forest Management 

Santoso merupakan tim ahli PT Afisco yang memiliki 
kemampuan spesifik di bidang hidro-oseanografi, sesuai 
dengan latar pendidikannya dari Jurusan Teknologi Informasi 
Kelautan dan saat ini sedang menempuh Program Magister 
Ilmu Kelautan di IPB. Berbagai pengalaman kerja terkait 
dengan survey data oseanografi (pasang surut, arus, 
gelombang, kedalaman/bathimetri kelautan) telah dimulai 
sejak Tahun 2007. Pada Tahun 2010, bidang pemodelan 
kelautan menjadi fokus keahliannya untuk mengakomodir 
berbagai kebutuhan kajian oseanografi seperti sebaran TSS 
dari kegiatan dumping mud & cutting-drilling pemboran sumur 
minyak dan gas, uji hidrostatik, kajian pembuangan air limbah 
ke laut, dan kajian dampak konstruksi bangunan pantai.

Arya merupakan tenaga ahli di bidang flora-fauna 
teresterial dengan latar belakang pendidikan Sarjana 
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata serta 
Magister Konservasi Biodiversitas Tropika. Setelah 
mengabdikan keilmuannya dengan menjadi Guru di SMK 
Kehutanan (untuk mata ajar Inventarisasi Hutan, 
Rehabilitasi dan Restorasi Kawasan, Dendrologi, serta 
Silvika dan Silvikultura) dan juga asisten dosen untuk 
mata kuliah konservasi tumbuhan, karier profesional 
Arya dimulai dengan menjadi tenaga ahli restorasi 
Bekantan di Kalimantan Selatan. Pada sektor jasa 
konsultansi, bidang yang digeluti antara lain : Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), kajian High 
Conservation Value Area (HCVA) serta kajian ekosistem 
gambut. Selain itu pengalaman pada berbagai kajian 
menempatkan posisinya sebagai tenaga ahli untuk 
bidang bioekologi flora-fauna teresterial dan juga 
biofarmaka (tumbuhan pangan dan obat)

tim pakar
PT AFISCO CONSULTING / COMPANY PROFILE



Coral Reef 
Monitoring and 
Tranplantation 2017

pengalaman kami

Coral Reef Monitoring and Tranplantation
Kangean Energy 

Coral Reef Relocation Paiton Energy Company Community Development PT Kangean Energy Indonesia Provision of Enviromental Baseline Assessment (EBA) 
for Kerapu Block – Pearl Oil Ltd

Upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya pemantauan  (UPL) 
serta pemantauan Lingkungan Hidup (PKL)

PT Pertamina EP 

Penyusunan Pedoman Pembangunan Berkelanjutan 
Wilayah Pesisir dan Laut Satker Deputi 

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup



pengalaman kami

Jasa Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL) dan Upaya 
pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta pemantauan 

Pelaksanaan UKL UPL dan UPL pada Lokasi Pemboran 
Eksplorasi Sumur Jati Besar (JBS)-1 dan Akasia Besar 
(ASB)-1, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat.

GAP Assessment Sistem Manajemen Lingkungan dan 
Sistem Manajemen Mutu di Kegiatan konstruksi 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, CIlacap 

Laporan Implementasi  RKL-RPL Lapangan 
Gas  Ruby di Selat Makassar, Pearloil (Sebuku) Ltd.

Pelatihan Awareness ISO 9001, ISO 14001, 
dan Audit Internal ISO 19011, Cisarua

Study AMDAL Pengerukan (CAPITAL DREDGING) 
Pelabuhan Namlea 

Provision Of Environment Baseline Study and UKL-UPL 
Document for Seismic Acquisition



mengapa kami ?

komprehensif kompetitif&

Afisco dapat memberi ruang 
lingkup yang lebih luas 
dibandingkan konsultan 
berbasis jasa pelayanan 
lingkungan pada umumnya.  

Afisco dapat memberi 
layanan mutu sesuai 
persyaratan pelanggan, 
dengan strategi pelayanan 
yang efektif dan efisien
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aspek legal

PT. AFISCO berdiri pada tahun 2006, dengan Akte Pendirian Perusahaan 
No. 2, tanggal 27 November 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris VENNY 
INDRIA MARIA, S.H., dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia No. W29-00526 HT.Ol.Ol-TH.2007, 

Akte Perubahan terakhir No. 04, tanggal 26 April 2018 dikeluarkan oleh 
Notaris Hj. TUTI SRIWAHYUTI, S.H., M.Kn. dengan bukti penerimaan 
pemberitahuan perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasi 
No. AHU- AH.O1.03-0176305, tanggal 03 Mei 2018.
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PT. AFISCO

Komplek Ruko Sindang Barang Grande no 25 
Jl. Letjen. Ibrahim Adjie, Sindang Barang. Bogor 16117

Telp. +62 251 – 8623117
Fax. +62 251 – 8425255

admin@ptafisco.co.id 

www.ptafisco.co.id


