Program PFmuda 2022
Kepedulian Anak Muda Pada Lingkungan dan Sosial untuk Masa Depan Indonesia

Program PFmuda 2022 dari Pertamina Foundation kembali digelar. Program PFmuda
adalah prakarsa anak muda dalam menuntaskan isu-isu sosial melalui reka cipta proyek
sosial yang inovatif dan inspiratif. Mengusung tema “Kreativitas Anak Muda dalam
Menuntaskan Isu Lingkungan dan Sosial”
Kompetisi proyek social PFmuda 2022 bertujuan membuka kesempatan generasi muda
untuk berani merealisasikan gagasanya dalam sebuah prakarsa reka cipta proyek sosial.
Disediakan apresisai pendanaan kegiatan untuk membantu merelisasikan proyek
sosialnya bagi yang lolos dan menjadi terbaik dalam ajang kompetisi yang bersifat terbuka.
Harapanya program PFmuda menemukan young leaders inspiratif yang memiliki kepekaan
sosial dan lingkungan dengan aksi-aksi solusi inovatif untuk menjawab problem disekitar
untuk kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan PFmuda 2022 berpedoman
protocol kesehatan pandemic covid-19. Seluruh rangkaian kegiatan PFmuda didukung
platform digital, yaitu system aplikasi mulai pendaftaran, evaluasi administrasi, seleksi,
wawancara, pelatihan, pendampingan sampai dengan publikasi karya.
Keunikan (uniqueness) atau mengapa harus ikut program PFmuda?
a. Kesempatan mewujudkan ide/ gagasan penuntasan isu-isu social lingkungan;
b. Berkesempatan mendapat tantangan dari tokoh muda millenial yang telah sukses
(expertise) membangun social bisnis, selebgram, serta professional berskala nasional;
c. Menjadi young leaders dengan next practice social project yang menginspirasi
d. Kesempatan mengembangkan bakat dan hobi untuk menjawab isu-isu sociallingkungan;
e. Disediakan stimulan bantuan pendanaan bagi yang social project nya terbaik;
Proses Seleksi secara online dengan tahapan awal proses registrasi dan pengiriman
proposal serta kelengkapan administrasi yang akan dimulai pada tanggal 01 April 2022 s/d
30 April 2022. Ketentuan kompetisi dan pendaftaran PFmuda, dapat dilihat pada alamat:
https://www.pertaminafoundation.org

Syarat dan ketentuan peserta PFmuda 2022
1. Syarat Peserta Program PFmuda 2022:
a. Terbuka untuk umum.
b. Individu atau Kelompok dengan rentang usia 18 - 35 tahun.
c. Memiliki proposal gagasan proyek untuk menuntaskan isu-isu sosial dan lingkungan;
d. Memiliki pengalaman menjalankan proyek social atau pernah melakukan aksi sosial;
e. Aktif dalam organisasi, komunitas atau kegiatan sosial;
2. Ketentuan Pendaftar PFmuda 2022
a. Karya yang diusulkan asli dan tidak mengandung unsur sara, kekerasan dan
pornografi
b. Penulisan atau penyusunan Proposal sesuai format dari PFmuda;
c. Proposal/ Usulan yang diajukan belum pernah menang dalam lomba sejenis dan
tidak sedang disertakan lomba lainnya
d. PFmuda berhak menggunakan dan mempublikasikan seluruh karya yang dikirim
peserta
e. Peserta wajib menyertakan logo Pertamina Foundation dan logo PT Pertamina
(Persero) serta tulisan atau hashtag “@pertaminafoundation” di akhir video yang
dikirim melalui Youtube dan platform media social lainnya.
f. Isi foto, video, tulisan dan proposal proyek sosial mutlak menjadi tangung jawab
peserta dan panitia tidak melayani segala gugatan dari pihak manapun atas foto,
video dan tulisan serta proposal proyek social tersebut.
g. Keputusan juri tidak dapat digangu gugat
3. Tema Kompetisi Proyek Sosial Tahun 2022 “Kreativitas Anak Muda dalam Menuntaskan
Isu Lingkungan dan Sosial
4. 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. Ketentuan dan Format Proposal terlampir;
5. Proyek sosial adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan berkelompok untuk
menyalurkan kepedulian terhadap permasalahan masyarakat atau lingkungan sekitar.
6. Pengertian sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat ataupun sifat-sifat
kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum atau hajat hidup orang
banyak.

FORMAT PROPOSAL PROYEK SOSIAL PFmuda 2022
Karya Nyata Generasi Muda Masa Depan Indonesia
1. Ketentuan Teknis
a. Panjang proposal maksimal 11 halaman quarto (kertas A4) sudah termasuk: cover, Profil Peserta
PFmuda dan Proposal, serta daftar pustaka. Foto-foto, surat pernyataan, dan lampiran-lampiran
lainya di buat masing-masing dalam file terpisah, dan diupload terpisah).
b. Font yang dipakai adalah Arial, dengan ukuran font 11, spasi antar baris (line spacing) 1,2 inchi
c. Semua dokumen yang dikirim (di upload) dalam format pdf (kompres file)
d. Format penamaan file: nama_peserta – judul_proyek sosial (diringkas judulnya)
2. Proposal Wajib dilampiri foto atau video dan narasi singkat (synopsis), singkat dengan ketentuan:
a. Foto atau video yang menggambarkan permasalahan yang diangkat.
1) Ketentuan Foto yaitu maksimal 4 (empat) buah foto atau maksimal 2 Megabite
2) Ketentuan video singkat, yaitu maksimal durasi 3 menit diunggah di youtube dan link youtube
dikirim ke Pertamina Foundation
b. Narasi singkat atau Sinopsis), dengan ketentuan
1) Diberi Judul seperti Judul Proposal Proyek Sosial (Judul Singkat maksimal 6 kata)
2) Berisi gambaran singkat seluruh proses proyek social, jumlah anggaran yang diajukan,
bentuk akhir proyek, jumlah penerima pemanfaat, dan ukuran keberhasilan.
3) Wajib disampaikan: Apa manfaat dan Keunggulan Proyek Sosial yang diajukan
4) Panjang narasi/ sinopsis maksimal 1 (satu) halaman Quarto dengan font Arial 11
c. Wajib dilampiri Copy KTP dan Foto diri pengusul (foto berwarna ukuran 4 x 6) dari Ketua
Pengusul

Format Penulisan Proposal Proyek Sosial

Halaman cover

PROPOSAL PROYEK SOSIAL PFmuda

(JUDUL PROPOSAL)

NAMA TIM PENGUSUL :
1. Xxxxxxxxxxx
2. Yyyyyyyyyyyy
3. Dst …….

(Ketua)
(Anggota)

Kompetisi Proyek Sosial Program PFmuda
Pertamina Foundation
2022

(maksimal: 1 halaman)

Profil Peserta PFmuda 2022
1

Nama Ketua Pengusul

2

Nama Kelompok

3

Tempat/Tgl Lahir

4

Pendidikan Terakhir

SD / SLTP / SLTA / Diploma / S1 / S2 / S3

5

Pekerjaan

Pelajar / Mahasiswa / lainnya: …………………...………………

6

Tlp dan Alamat Email

Tlp. …………………… Email …………………...………………..

7

Alamat Rumah/ Domisili

8

Organisasi yang diikuti/
pernah diikuti (jika ada)

9

Pengalaman Pengerjaan
Proyek Sosial

1. Belum Pernah Mengerjakan Proyek Sosial
2. Ada, sebutkan: …………………………………………………

10

Pernah ikut lomba
(sejenis PFmuda)

1. Belum pernah ikut lomba/ kompetisi
2. Pernah, sebutkan: ……………………………………………..

Proyek Sosial Yang diajukan ke Kompetisi Proyek Sosial PFmuda 2022
Judul Proyek Sosial
(lengkap)
Judul Proyek Sosial
(singkat 6 kata)
Kategori Isu Sosial
(Yaitu isu sosial
bidang?....)
(pilih salah satu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kemiskinan
Pendidikan/ Pelatihan
Kesehatan
Penanganan Covid-19
Lingkungan
Energi

7. Teknologi/ Aplikasi/ Platform
8. Disabilitas/ kebutuhan khusus
9. Kewirausahaan/ ekonomi
10. Pariwisata & seni-budaya
11. Masyarakat terisolir/ adat
12. Lainnya, sebutkan ………………..

Lokasi Proyek
Nilai Yg diusulkan

Rp

Lama Proyek: ……….… Hari/ Bulan

Anggota Tim Pengusul
(jika ada)

1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….

4. ……………………………………..
5. ……………………………………..
6. dan seterusnya …………………..

Mentor/ Pembimbing
(jika ada)

Nama: …………………………….….; Tlp………………………………………
Pekerjaan : ………………………………………………………………………..

Produk/ Hasil Dari
Proyek Sosial berupa?

Misal: Obyek wisata baru/ Sistem olah sampah/ UKM Baru/ Alat bantu/
teknologi tepat guna/ kesehatan/ Perpustakaan/ dll sebutkan……………

Manfaat Proyek bagi
Masyarakat

(sebutkan singkat)

(maksimal: 9 halaman)
Judul Proyek Sosial……………………….
Bab-1: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan & Manfaat Proyek Sosial
Bab-2: METODE PELAKSANAAN
A. Lokasi Proyek
B. Waktu atau Jadwal Pelaksanaan
C. Alat dan Bahan (termasuk teknologi jika ada)
D. Pelaksana Proyek (termasuk pelibatan masyarakat / lembaga, jika ada)
E. Gambar Design Proyek/ Bagan/ Alur Proyek (jika ada)
Bab-3: RENCANA PELAKSANAAN
A. Gambaran Detail Pelaksanaan Proyek (Rincian Kegiatan)
B. Hasil Proyek Social (bentuk akhir / fungsi atau manfaat proyek social)
C. Penerima manfaat (pemanfaat langsung dan pemanfaat tidak langsung)
D. Lain-Lain (sesuai proyek social yang diajukan)
Bab-4: RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
A. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan (dalam bentuk tabel)
B. Rekapitulasi Anggaran:
1. Anggaran yang diajukan ke PFmuda : Rp…………………………………..
2. Swadaya/ bantuan pihak lain
: Rp. ………………………………...
3. Bantuan dari Pihak Lain
: Rp. ………………………………….
4. dll……….
: Rp. ………………………………….
Total Kebutuhan Anggaran

Rp. ………………………………….

Bab-5: KEBERLANJUTAN PROYEK SOSIAL
A. Gambaran Keberlanjutan Proyek Sosial
B. Sumber dana untuk operasional Keberlanjutan
C. Pelaksana Pasca Proyek
Bab-6: KESIMPULAN & PENUTUP
A. Ukuran Keberhasilan Proyek
B. Penutup

Lampiran (file terpisah)
LAMPIRAN – LAMPIRAN (file terpisah, diupload terpisah dengan proposal di atas)
1. Foto-Foto (maksimal 4 lembar foto atau maksimal 2 megabite)
2. Video durasi pendek durasi mak 3 menit (jika ada & tidak wajib) di kirim lewat youtube
3. Narasi Singkat atau Sinopsis Proposal Proyek Sosial (pdf)
4. Dokumen penunjang proposal (jika ada)

(file terpisah, diupload terpisah dengan proposal di atas)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
No. KTP
Alamat
Nomor Tlp

: ……………………………………
: ……………………………………
: …………………………………….
: ……………………………………..

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Proyek Sosial PFmuda 2022 dengan judul: ……….
.………………………………………………………………………………………………….
bersifat
asli karya sendiri dan belum pernah mendapat kejuaraan dalam lomba/ kompetisi dan saat ini
tidak sedang diikutkan lomba/ kompetisi di tempat lain.
Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia
dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang
sudah diterima ke Pertamina Foundation.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

……………, tgl / bln / 2022
Yang Menyatakan
ttd
(………………………….)

