
 

 

 

 

  

 

Jakarta, 02 September 2020 

Nomor : 209/PF-KPF/SB/IX/2020 

Lamp. : 1 (satu) berkas 

Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Kompetisi PFmuda 2020 

 

Yang Terhormat, 

Rektor / Pimpinan Perguruan Tinggi 

di- 

Tempat 

 

Pertamina Foundation melalui program PFmuda menggelar kompetisi prakarsa anak muda untuk 

menuntaskan isu-isu sosial melalui proyek sosial dengan  dukungan foto,  video  dan  tulisan.  

Mengusung  tema  “Aksi  Sosial  Kreatif  Untuk  Menjawab Isu-Isu  Sosial  dan  Lingkungan”  

kompetisi  PFmuda  2020  akan  mengadu  inovasi  generasi muda untuk  berani  merealisasikan 

gagasanya dalam  sebuah  prakarsa  proyek sosial.   

Tujuan PFmuda menemukan young leaders inspiratif yang memiliki kepekaan sosial dan lingkungan 

dengan aksi-aksi solutif-inovatif. Disediakan hadiah apresiasi dan bantuan proyek dengan nilai lebih 

dari Rp600 juta, target program PFmuda dapat diikuti lebih dari 5.000 peserta usia 15 – 35 tahun. 

Rangkaian  dan  teknis  kegiatan  PFmuda  2020  akan  berpedoman  protocol  adaptasi  baru  

pandemic  covid  19, sehingga  didukung  platform  system  aplikasi mulai dari pendaftaran, seleksi, 

pelatihan sampai dengan festival atau PFmuda Camp secara online.  

Diharapkan  dukungan  dari  Bapak/Ibu  untuk  suksesnya  penyelenggaraan  Kompetisi PFmuda 

2020 melalui penyebar luasan informasi kepada mahasiswa dan seluruh civitas akademika serta 

jaringan komunikasi yang ada.  Untuk informasi lebih lengkap tentang program. Kompetisi PFmuda  

dan  pendaftaran,  bisa  dilihat pada alamat: www.muda.pertaminafoundation.org  

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

President Director, 

 

 

 

 

Agus Mashud S. Asngari 

 

http://www.muda.pertaminafoundation.org/


 

 

 

 

  

 

Lampiran-1 Surat 

Nomor : 209/PF-KPF/SB/IX/2020 

Tanggal : 02 September 2020 

 

 

Program PFmuda 2020 

Pemimpin Muda Sejuta Aksi 

Program PFmuda Pertamina Foundation adalah prakarsa anak muda dalam menuntaskan isu-isu 

sosial melalui proyek sosial yang didukung dengan foto, video dan tulisan. Mengusung tema “Aksi 

Sosial Kreatif Untuk Menjawab Isu-Isu Sosial dan Lingkungan” kompetisi PFmuda 2020 akan 

mengadu inovasi para pemuda untuk berani merealisasikan gagasanya dalam sebuah prakarsa 

proyek sosial. Disediakan anugerah hadiah dan bantuan proyek bagi yang terbaik dan terpilih 

dengan nilai Rp662.500.000,-. 

Tujuan PFmuda menemukan young leader inspiratif yang memiliki kepekaan sosial dan lingkungan 

dengan aksi-aksi solusi inovatif. Rangkaian dan teknis kegiatan PFmuda 2020 akan berpedoman 

protocol adaptasi baru akibat pandemic covid 19. Seluruh rangkaian kegiatan PFmuda didukung 

platform system aplikasi mulai pendaftaran, evaluasi administrasi, seleksi, wawancara, pelatihan, 

pendampingan sampai dengan festival karya dan kegiatan pendukung lainnya akan dilakukan 

secara virtual dan online.  

Seiring kampanye untuk menerangi covid-19, proses komunikasi PFmuda 2020 akan dilakukan 

secara virtual berkolaborasi dengan komunitas dan ikatan alumni Sobat Bumi dan peruruan tinggi. 

Proses seleksi dilakukan secara online dengan tahapan awal proses registrasi dan kelengkapan 

administrasi pada tanggal 01 September 2020. Kompetisi PFmuda dan  pendaftaran,  bisa  dilihat 

pada alamat: www.muda.pertaminafoundation.org  

 

Syarat dan ketentuan peserta PFmuda 2020 

1. Syarat Peserta PFmuda 2020: 

a. Individu atau kelompok dengan rentang usia 15 tahun sampai 35 tahun; 

b. Memilki gagasan proyek sosial untuk menuntaskan isu-isu sosial dan lingkungan yang 

didukung dengan foto/video dan tulisan; 

c. Memiliki pengalaman atau pernah melakukan aksi sosial atau kepedulian masyarakat; 

d. Diutamakan yang aktif dalam organisasi atau kegiatan social 

e. Diutamakan proyek sosial yang diusulkan ditujukan untuk kelompok marginal atau rentan. 

2. Ketentuan Pendaftar PFmuda 2020 

a. Karya yang diusulkan asli dan tidak mengandung unsur sara, kekerasan dan pornografi 

b. Belum pernah menang dalam lomba sejenis dan tidak sedang disertakan lomba lainnya 

c. PFmuda berhak menggunakan dan mempublikasikan seluruh karya yang dikirim peserta 

d. Peserta wajib menyertakan logo Pertamina Foundation dan tulisan atau hashtag 

“@pertaminafoundation” di akhir video yang dikirim. 

http://www.muda.pertaminafoundation.org/


 

 

 

 

  

 

e. Isi atau obyek foto, video, tulisan dan proyek social mutlak menjadi tangung jawab peserta 

dan panitia tidak melayani segala gugatan dari pihak manapun atas foto, video dan tulisan 

serta proyek social tersebut. 

f. Keputusan juri tidak dapat digangu gugat 



 

 

 

 

  

 

 

FORMAT PROPOSAL PROYEK SOSIAL PFmuda 2020 

Pemimpin Muda Sejuta Aksi 

 

 

1. Tema Proyek Sosial PFmuda 2020: “Aksi Sosial Kreatif Untuk Menjawab Isu-Isu Sosial dan 

Lingkungan” 

2.  Proposal adalah penjelasan secara ringkas, jelas dan terukur mengenai gagasan proyek 

sosial yang ingin direalisasikan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat atau isu-isu sosial 

dan lingkungan. 

3. Proyek sosial adalah adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan sendiri atau berkelompok 

untuk menyalurkan kepedulian terhadap permasalahan masyarakat atau lingkungan sekitar. 

4. Pengertian sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat ataupun sifat-sifat 

kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat. 

5. Beberapa contoh kegiatan sosial atau proyek sosial yang banyak dilakukan, antara lain: 

a. Kampanye kebiasaan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dll 

b. Kerja bakti membersihkan sekolah/ selokan / jalan/tempai ibadah dll 

c. Bantuan belajar untuk penyandang disabilitas, anak jalanan, kelompok buta huruf dll 

d. Ronda malam untuk bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar 

e. Melakukan penyuluhan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkoba bekerja 

sama dengan dinas kesehatan atau BNN 

f. Berpartisipasi dalam peringatan hari kemerdekaan sekaligus mengikuti lomba antar warga 

g. Bantuan korban bencana, kelompok rentan, masyarakat terisolir, dll 

h. Penggalangan dana untuk korban bencana 

i. Pembuatan masker, hand sanitiser untuk korban covid 

j. Tanam pohon untuk pelestarian lingkungan 

k. Galang dana untuk membantu korban musibah bencana alam atau lainnya. 

l. Dan masih banyak lagi contoh aktivitas sosial 

1. Proposal Proyek social PFmuda 2020 memiliki komponen antara lain:  

a. Judul dari Proposal 

b. Latar Belakang. Yaitu menjawab pertanyaan mengapa Anda ingin merealisasikan proyek 

sosial secara singkat. 

c. Tujuan. Apa tujuan proyek sosial yang akan direalisasikan atau hasil apa yang diinginkan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

d. Rencana Pelaksanaan atau Deskripsi Proyek Sosial, yaitu penjelasan secara ringkas, 

jelas dan terukur mengenai proyek sosial yang akan direalisasikan, antara lain berisi: 

1) Dimana proyek akan dijalankan 

2) Bagaimana gambaran singkat bentuk kegiatan/ proyeknya 

3) Siapa yang akan melaksanakan proyeknya atau siapa saja yang terlibat 

4) Alat atau teknologi apa yang akan digunakan (jika ada) 

e. Rencana Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek sosial 

f. Rencana Waktu pelaksanaan proyek. 

g. Ukuran keberhasilan, yaitu target yang diharapkan dari pelaksanaan proyek misalnya 

jumlah orang yang mendapat manfaat, jumlah produksi (jika proyek sebuah alat), atau hasil 

lainnya. 

2. Panjang proposal 3-5 halaman quarto (Kertas A4) tidak termasuk cover, lampiran, dan daftar 

pustaka. Font yang dipakai adalah Times New Roman, dengan ukuran font 12, spasi antar baris 

(line spacing) 1,5 dan dengan penggunaan margin kiri dan kanan: 1,5 cm, atas dan bawah: 1 cm. 

3. Proposal Wajib dilampiri foto atau video dan narasi singkat, dengan ketentuan: 

a. Foto atau video yang menggambarkan permasalahan yang diangkat sebagaimana latar 

belakang proposal proyek social. 

1) Ketentuan Foto yaitu maksimal 4 (empat) buah foto 

2) Ketentuan video, yaitu maksimal durasi 5 menit diunggah di youtube dan link youtube 

dikirim ke Pertamina Foundation 

b. Narasi singkat yang menjelaskan tentang isi Foto atau video, dengan ketentuan 

1) Diberi Judul seperti Judul Proposal Proyek Sosial 

2) Berisi penjelasan isi foto/video 

3) Panjang narasi maksimal 1/2 (setengah) halaman quarto atau maksimal 150 kata 

dengan Font Times New Roman, ukuran font 12, spasi antar baris 1,5. 



 

 

 

 

  

 

Waktu Tahapan Kegiatan PFmuda 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyempurnaan Proposal 

& Registrasi Yg Lolos 100 

21 - 25 Oktober 2020 

Pengumuman 100 terbaik 

20 Oktober 2020 

Seleksi Wawancara 

(on line) menuju 50 terbaik 

26 Oktober - 04 Nov. 2020 

Registrasi dan Pendaftaran 

31 Agustus 2020 s/d   

04 Oktober 2020 
Seleksi Administrasi 

menuju 100 terbaik 

05 -16 Oktober 2020 

Pengumuman 50 terbaik  

07 November 2020 

Pelatihan/ Webinar series 

Tutorial Implementasi 

Project Sosial  

09 – 18 November 2020  

20 November 2020 

Implementasi & Mentoring 

Proyek Sosial  

01 – 31 Desember 2020 

Pengumuman 25 terbaik  

28 November 2020 

Seleksi 25 terbaik  

18 – 25 November 2020 

PFmuda Camp 

Empowering Young Leaders 

08 - 10 Desember 2020 

E-Learning Mentoring 

Keberlanjutan Project 



 

 

 

 

  

 

Keunikan (uniqueness) atau mengapa harus ikut PFmuda? 

1. Mengembangkan bakat dan hobi fotografi, videografi dan jurnalistik untuk menjawab isu-isu 

social-lingkungan; 

2. Kesempatan mewujudkan ide/ gagasan penuntasan isu-isu social lingkungan dengan stimulant 

bantuan pendanaan social project; 

3. Berkesempatan mendapat tantangan dari tokoh muda millenial yang telah sukses (expertise) 

membangun social bisnis; 

4. Menjadi young leaders dengan next practice social project yang menginspirasi generasi muda 

lain. 

Kategori Kompetisi 

1. Kategori Proyek Social yaitu untuk 10 terbaik mendapat stimulant bantuan pendanaan 

2. Kategori Karya Foto, Video dan jurnalistik: 

a. Kategori Foto Terbaik, yaitu Foto terfavorit 

b. Kategori Video Terbaik, yaitu video terfavorit 

c. Kategori Narasi Terbaik, yaitu tulisan terfavorit 

 


