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TENTANG AMERTA

Kehidupan memiliki beberapa karakteristik
yaitu adanya pola, jejaring, kemampuan
swakelola, keberagaman, dan kelenturan.
Kehidupan jalin menjalin antara individu,
organisasi dan komunitas dan karenanya
terdapat hubungan timbal balik. Pola relasi
dan komunikasi, pemahaman terhadap peta
jejaring, kemampuan mengatur diri sendiri,
menghargai dan menerima keberagaman,
kelenturan dalam menghadapi berbagai
perubahan adalah ciri khas yang dimiliki
entitas yang hidup. AMERTA membantu
mengembangkan ciri kehidupan itu.

Semakin jelas kegiatan ekonomi dan bisnis
tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial.
Masalah sosial yang luas akan menghambat
perkembangan ekonomi dan bisnis,
demikian juga sebaliknya. Atas tantangan
ini, AMERTA (PT Amerta Pijar Indonesia)
hadir pada tahun 2012 untuk melayani
berbagai organisasi sektor publik,
perusahaan, maupun Lembaga Swadaya
Masyarakat untuk menjadi bagian dalam
upaya mendorong pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goal’s).

Sejarah
Dalam konteks korporasi, tanggung jawab
sosial (Corporate Social Responsibility, CSR)
telah menjadi aturan main baru. Pengambil
kebijakan menjadikan CSR bagian dari
regulatory framework. Para pemangku
kepentingan (stakeholders) menjadikan
pelaksanaan CSR sebagai salah satu dasar
keberlanjutan dan keunggulan kompetitif
perusahaan. Para pelaku bisnis dituntut
menunjukkan kinerja sosial. Akseptasi publik
dan pasar ditentukan oleh efektivitas CSR
perusahaan. 

AMERTA adalah jejaring para praktisi CSR
yang mengembangkan metode dan praktik
terbaik CSR untuk mendukung berbagai
organisasi dan perusahaan mengembangkan
CSR dan mewujudkan kinerja sosial yang
efektif dan berkelanjutan.

AMERTA dalam bahasa Sansekerta adalah KEHIDUPAN. 
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PROGRAM STRATEGIS

AMERTA mengembangkan siklus manajemen
CSR yang terdiri dari enam komponen utama,

yaitu mapping (pemetaan sosial), programming
(penyusunan program), delivering (pelaksanaan),

monitoring & evaluating (pemantauan dan
evaluasi), reporting (pelaporan), dan

communicating (mengkomunikasikan). Siklus
manajemen CSR oleh AMERTA didesain sebagai

siklus yang terbuka dan inklusif sehingga
senantiasa membaharui dengan praktik terbaik,

konsep mutakhir, dan pengalaman lapangan

MANAJEMEN CSR/TJSL
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AMERTA mengembangkan kompetensi dalam : 

Lima kompetensi kunci dalam bidang CSR/TJSL
adalah manajemen resiko (risk management),

manajemen keberlanjutan (sustainability
management), metodologi penelitian sosial
(social research methodology), dan piranti

partisipasi (participatory tools). AMERTA secara
periodik meninjau dan mengembangkan

kompetensi CSR/TJSL sesuai dengan
pembelajaran dan konteks. 

KOMPETENSI CSR/TJSL. 

ESG adalah aturan main (rule of the game) dari
korporasi dalam era modern yang ditandai
transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi.

AMERTA mengembangkan seperangkat piranti
yang membantu korporasi untuk memiliki ESG

yang sesuai dengan standar global seperti
Ecovadis.

ESG (Environment, 
Social, Governance). 



PROGRAM STRATEGIS

RI PPM terdiri dari rangkaian kegiatan yang
mencakup pemetaan sosial, konsultasi

pemangku kepentingan, dan perumusan rencana
induk dan rencana tahunan. RI PPM

dikembangkan untuk sektor pertambangan,
namun kegunaannya meluas ke berbagai

korporasi di berbagai sektor ekstraktif. AMERTA
mengembangkan pendekatan yang efektif dan
efisien untuk melaksanakan RI PPM berdasar

pengalaman lapangan.
 

RI PPM 
(Rencana Induk Pemberdayaan &

Pengembangan Masyarakat). 
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AMERTA mengembangkan kompetensi dalam : 

CSR/CD yang berhasil adalah yang memberikan
dampak positif dan berkelanjutan pada

pemangku kepentingan. Untuk itu melakukan
penilaian dampak termasuk SROI perlu

dilakukan secara reguler. AMERTA membantu
perusahaan untuk mengidentifikasi dampak dari

CSR/CD mempergunakan pendekatan yang
paling sesuai dengan konteks termasuk namun

tidak terbatas dengan SROI

SROI 
(Social Return on Investment) dan

Penilaian Dampak
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PELAYANAN 
AMERTA menyediakan empat bentuk pelayanan bagi

organisasi dan perusahaan untuk mengembangkan tanggung

jawab sosial. 

KONSULTANSI1

Membantu organisasi dan perusahaan untuk mengembangkan program-
program, mendesain sistem manajemen dan komunikasi, mendukung

implementasi program dan sistem manajemen CSR dan kinerja sosial. 

PELATIHAN2

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi manajemen dan pemangku kepentingan
sehingga mampu mengembangkan CSR/CD dan mencapai kinerja sosial yang

diharapkan. Tiga pendekatan pelatihan AMERTA adalah experience based
learning, problem posing, dan action oriented. 

 

RISET/STUDI3

Riset yang dilakukan AMERTA mencakup riset kebijakan, baseline study,
pemetaan sosial (social mapping), studi dan konsultasi pemangku kepentingan
(stakeholder study & consultation), participatory monitoring and evaluation,

dan penilaian dampak.
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PELAPORAN & KOMUNIKASI CSR4

AMERTA membantu mitra untuk melakukan dokumentasi CSR/CD dan menyusun
laporan keberlanjutan dengan kaidah dan standar GRI (Global Report

Initiatives)
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PORTOFOLIO
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AMERTA telah dipercaya oleh berbagai lembaga baik
pemerintah maupun swasta dalam mendukung tata kelola

organisasi dan implementasi program-program sosial. 



Lembaga dan perusahaan yang telah menjadi klien
AMERTA Social Consulting & Resourcing adalah : 

Asistensi kementerian koordinator dan
pemerintah kabupaten dalam menyusun

program, mengembangkan rencana
strategis, melakukan monitoring dan

penilaian pembangunan daerah. 

Pemerintah

Gerakan Ayo Bangkit. Mendampingi
para pelaku usaha mikro dan kecil di 10
Provinsi di Indonesia dalam mengelola

mayoritas pelaku usaha yang didampingi
adalah perempuan. 

Organisasi
Masyarakat Sipil

Melakukan pemetaan pemangku
kepentingan dan memfasilitasi proses
perumusan kebijakan CSR, Rencana

Strategis, dan Rencana Kerja per tahun
bagi Badan Usaha Milik Negara. Kami

membantu BUMN merumuskan
rancangan pelaksanaan program CSR,

rekomendasi program yang akan
dilaksanakan, dan rekomendasi strategi

komunikasi program CSR.

BUMN
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ASTRA INTERNATIONAL, TBK

Melakukan proses peningkatan kapasitas SDM melalui “STRATEGIC CSR
TRAINING” dalam pengelolaan program CSR dan program sosial di berbagai
bidang usahanya. Peserta terdiri atas management trainee di bidang
community development. 

VALE EKSPLORASI INDONESIA

Melakukan proses studi sosial dan community need assessment
masyarakat perdesaan di Nusa Tenggara Barat. Hasil studi menjadi dasar
bagi penyusunan program sosial dan pelatihan pemberdayaan ekonomi
lokal. Program ditujukan untuk pengembangan komunitas sasaran di wilayah
perusahaan tambang.

INDEXIM GROUP

Melakukan rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan
dan Pemberdayaan Masyarakat (RI PPM) yang merupakan kewajiban bagi
Industri Pertambangan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM
No. 41 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri ESDM No. 1824K/30/MEM/2018.
Pendekatan konsultasi yang dipakai adalah ABCD (Asset-Based Community
Development) yang dipadukan dengan AI (Appreciative Inquiry).

BUMITAMA GUNAJAYA AGRO, TBK

Menyedikan paket pelatihan online bagi pimpinan dan staf divisi CSR
tentang pemahaman dan pengembangan program sosial perusahaan
berbasis ISO 26000. Peserta berasal dari berbagai site perusahaan yang
bergerak di industri perkebunan

AMERTA melayani perusahaan dalam berbagai skala untuk meningkatkan kinerja
keberlanjutan mulai dari inhouse training, riset sosial, penyusunan rencana
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan mitra pelaksana program CSR

Klien Korporasi
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CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK 

Mendesain dan melaksanakan capacity building bagi tim manajemen dan
lapangan menghadapi perubahan yang sedemikian cepat. Inhouse training
ini dilaksanakan untuk level manager dan staf tentang pengembangan
manajemen perusahaan melalui Planning Organizing Actuating Controlling
(POAC) di Era Disrupsi.   



Workshop Luring & Daring

Kami memberikan pelatihan berbagai
topik CSR dan keberlanjutan bagi mitra
baik secara publik maupun workshop
internal. 

Salah satu kompetensi kami adalah
penyampaian pelatihan dan kami sudah
memberikan pelatihan tentang berbagai
isu manajemen keberlanjutan yaitu Basic
CSR, bisnis dan hak asasi manusia
(Prinsip Panduan Bisnis & Hak Asasi
Manusia), ISO 26000, CSR
Competencies Workshop Series dan CSR
Management Workshop Series. 

Selama pandemi kami menggunakan
metode daring untuk menyampaikan
berbagai pelatihan kami. 

Sebagai partner pelaksana program,
kamu memberikan pelatihan
pengembangan usaha kecil,
pemberdayaan perempuan, perencanaan
strategis partisipatif, pengelolaan
keuangan partisipatif dan semacamnya
bagi kelompok penerima manfaat
program.

Untuk mengetahui tim konsultan dan
para trainer kami, anda dapat memindai
QR Code  di bawah ini

ODDBALL  IMAG ING  STUD IO PAGE  6

WORKSHOP REGULAR
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CHANNEL KOMUNIKASI

Untuk mengakses informasi tentang isu

CSR dan keberlanjutan, anda dapat

terhubung dengan kami melalui digital

channel berikut ini:

ALAMAT

AMERTA PIJAR INDONESIA

V Office Business Centre

Jl. Perserikatan No. 1 Blok A RT02/RW08

Pulogadung, Jakarta Timur 13220

Tel: 021-29222999

info@amerta.id

www.amerta.id

Amerta CSR

Amerta CSR

Amerta_CSR

@AmertaCSRAmerta CSR
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