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PT. Pertamina – Konsorsium Sepeda untuk Sekolah Indonesia
Sepeda untuk Sekolah
PT. Pertamina, perusahaan minyak dan gas bumi milik negara, bermitra dengan Konsorsium Sepeda
Sekolah Indonesia (KSSI) menjalankan program Sepeda Untuk Sekolah (SUS) bagi siswa sekolah dasar (SD).
Sepeda untuk Sekolah adalah program yang dibuat dalam rangka menekan angka anak putus sekolah
yang diakibatkan karena mahalnya biaya transportasi sebagai dampak langsung tingginya harga BBM di
Indonesia, serta mendorong kebiasaan menggunakan kendaraan bebas emisi gas buang sejak usia dini di
sekolah. Konsorsium ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi yang mempunyai kepedulian
yang sama, terdiri dari Center for the Betterment of Education in Indonesia (CBE), Ikatan Alumni
Universitas Indonesia (ILUNI), Bike to Work (B2W), Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IAITB), Ikatan
Alumni Institut Teknologi Surabaya (IKAITS), Ikatan Alumni Universitas Negeri Surabaya (IKAUnesa), dan
Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Kemitraan ini dimulai pada tahun 2009. PT Pertamina dan KSSI membagikan 3.800 sepeda kepada siswa
sekolah dasar (SD) di 11 kabupaten/kota
dari tujuh provinsi di Jawa dan Sumatra
di seputar wilayah operasi PT Pertamina.
Sepeda diberikan kepada sekolah, dan
sekolah kemudian meminjamkan sepeda
kepada siswa yang membutuhkan untuk
kemudian
dialihpinjamkan
kembali
secara bergulir kepada siswa berikutnya.
Kriteria siswa yang berhak mendapat
sepeda adalah mereka yang berasal dari
keluarga miskin dan tinggal jauh dari
sekolah. Kegiatan SUS dimulai dengan
memotivasi para guru, sebagai panutan,
untuk bersepeda ke sekolah setiap hari.
Pihak KSSI juga melakukan advokasi regulasi ke beberapa pemerintah daerah, di antaranya adalah Jakarta
dan Bali. Kegiatan ini dilakukan melalui kekuatan jaringan kerja yang ada dan bersifat sukarela (volunteer).
Hasilnya hingga saat ini di antaranya adalah komitmen pemerintah DKI Jakarta untuk membangun jalur
sepeda baru di daerah Kota Administratif Jakarta Selatan dan Denpasar, Bali.
Kerjasama dengan PT Pertamina dimulai pada Februari 2009 hingga Februari 2010. Selanjutnya pada
2011, KSSI membantu PT Pertamina mengembangkan konsep kegiatan SUS kepada sekolah di lima
wilayah, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, dan Medan. Selanjutnya Pertamina mengadopsi
program ini sebagai salah satu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memberdayakan
masyarakat yang tinggal di seputar wilayah operasi Pertamina.

Profil Organisasi
PT Pertamina (www.pertamina.com)
PT. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah,
yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957. Wilayah operasi PT. Pertamina berada di
wilayah Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur dengan tujuh unit marketing dan
lima unit produksi, eksplorasi, dan pemrosesan gas dan panas bumi. Kegiatan Pertamina
dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam dua sektor, yaitu Hulu dan Hilir.
Kegiatan usaha Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi yang berlokasi di Nangroe Aceh
Darussalam (NAD), Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua. Sedangkan
usaha Hilir merupakan integrasi usaha pengolahan, usaha pemasaran, usaha niaga, usaha perkapalan, dan usaha
distribusi kegiatan Hilir.
Pertamina membentuk satu divisi khusus yang menangani seluruh kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR),
yang diselaraskan dengan kebutuhan komunitas di sekitar wilayah operasi Pertamina, sebagai salah satu stakeholder
penting, sekaligus untuk mendukung keberhasilan bisnis Pertamina secara berkelanjutan. Fokus kegiatan CSR PT
Pertamina

adalah

pendidikan,

kesehatan,

lingkungan

serta

infrastruktur

dan

peduli

bencana

(http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/program-csr).
Kemitraan yang pernah dilakukan di antaranya adalah kegiatan Sepeda untuk Sekolah bersama Konsorsium Sepeda Sekolah
Indonesia (KSSI), dan Kesehatan Anak Tercinta dan Ibu (SEHATI) bersama perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
Untuk info lebih jauh mengenai program CSR Pertamina, hubungi Ifki Sukarya, Manager CSR PT. Pertamina (Persero),
email: isukarya@pertamina.com

Konsorsium Sepeda Sekolah Indonesia (KSSI) (www.sepedasekolahindonesia.com)
Konsorsium Sepeda Sekolah Indonesia dideklarasikan pada bulan Juni 2008 bertepatan dengan
Hari Lingkungan Hidup, dengan tujuan untuk menekan angka putus dan mengenalkan hidup
hemat energi sejak usia dini. Konsorsium ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi
yang mempunyai kepedulian yang sama, terdiri dari Center for the Betterment of Education in

Indonesia (CBE), Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), Bike to Work (B2W), ikatan Alumni Institut Teknologi
Bandung (IAITB), Ikatan Alumni Institut Teknologi Surabaya (IKAITS), Ikatan Alumni Universitas Negeri Surabaya
(IKAUnesa), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh konsorsium sejak berdirinya hingga saat ini di antaranya kemitraan dengan
pemerintah DKI Jakarta, Bike to Work dan jalur sepeda bersama; kemitraan dengan Kementerian Lingkungan Hidup
untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup; kemitraan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk kegiatan pameran BUMN; peluncuran program SUS bersama Komite Nasional Hemat Energi, Duta MDGs PBB,
dan media elektronik nasional.

Bersama dengan CBE, KSSI berencana untuk melaksanakan kegiatan cara

menggunakan program Outlook bagi siswa SD secara online pada tahun 2012.
Untuk info lebih jauh mengenai KSSI, hubungi HB. Arifin, Sekjen KSSI, email habearifin@yahoo.com
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