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1. LATAR BELAKANG

Institute for Essential Services Reform (IESR), sebuah lembaga think tank yang berbasis di Jakarta, Indonesia,
telah bekerja secara intensif untuk mendorong percepatan transisi energi rendah karbon di Indonesia,
melalui advokasi kebijakan berbasis bukti. Sebagai salah satu produk studi yang akan menjadi basis advokasi
kedepannya, IESR telah menyusun suatu laporan yang berjudul “Deep decarbonization of Indonesia’s energy
system: Pathways to carbon neutrality by 2050” bekerjasama dengan Lappeenranta University of
Technology (LUT) adan Agora Energiewende. Adapun laporan ini akan memberikan perspektif baru terkait
peluang mendekarbonisasi (mengurangi emisi gas rumah kaca/GRK) sistem energi Indonesia pada tahun
2050, dimana ini merupakan peningkatan ambisi perubahan iklim yang signifikan dibandingkan
target/indikasi target pemerintah saat ini yang hanya mencapai netral karbon pada tahun 2070 atau 2060

Melalui laporan ini, IESR bermaksud untuk menginformasikan kepada para pembuat kebijakan dan semua
pemangku kepentingan di sektor energi mengenai salah satu peta jalan yang dapat ditempuh Indonesia
dalam mengembangkan sistem energi rendah karbon sekaligus menantang pemerintah Indonesia untuk
meningkatkat ambisi mitigasi perubahan iklimnya terutama di sektor energi. Pesan kunci yang akan
disampaikan adalah bahwa secara ekonomis dan teknis, sistem energi Indonesia dapat mencapai netral
karbon pada tahun 2050 yang sesuai dengan target Persetujuan Paris. Dengan melakukan ini, harapannya,
perdebatan terkait dekarbonisasi sistem energi dapat diperluas ke target dekarbonisasi yang lebih ambisius
dan menggerakkan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk dapat menerapkan prinsip pertumbuhan
ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan.

Laporan ini akan diluncurkan dalam sebuah pertemuan khusus yang juga dimaksudkan untuk mendapatkan
pandangan/persepsi dari para pemangku kebijakan dan pelaku atas peluang dan potensi Indonesia dalam
mencapai netral karbon di sistem energi pada tahun 2050. Dialog dan diskusi panel dalam pertemuan ini
akan berfokus kepada pembahasan tentang bagaimana model dan visi sistem energi Indonesia 2050,
langkah-langkah yang perlu dilakukan Indonesia untuk mendekarbonisasi penuh sistem energi pada tahun
2050, serta analisa biaya manfaat dan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai visi tersebut.

2. RANGKUMAN DAN DESKRIPSI ACARA

IESR membutuhkan media agency profesional yang dapat menyelenggarakan pendistribusian berita acara
dan media briefing peluncuran laporan Deep decarbonization of Indonesia’s energy system: Pathways to
carbon neutrality by 2050 yang akan diluncurkan pada hari Jumat, 28 Mei 2021 pukul 14.00 – 17.00 WIB, dan
pelaksanaan konferensi media (media conference) pada Kamis, 27 Mei 2021 pukul 14.00 – 16.00 WIB.

Pertemuan konferensi media dan peluncuran laporan Deep decarbonization of Indonesia’s energy system:
Pathways to carbon neutrality by 2050 & webinar ini diselenggarakan dengan maksud untuk:

1. Menginformasikan dan meluncurkan laporan IESR: Deep decarbonization of Indonesia’s energy
system: Pathways to carbon neutrality by 2050

2. Memperluas pemahaman media dan pemangku kepentingan mengenai peluang dekarbonisasi
sistem energi Indonesia pada tahun 2050 dan peningkatan ambisi perubahan iklim Indonesia

3. Mempromosikan penyelenggaraan peluncuran laporan Deep decarbonization of Indonesia’s energy

system: Pathways to carbon neutrality by 2050 pada tanggal 28 May 2021.

Berikut adalah rangkuman dari pertemuan yang tercakup dalam pekerjaan



Waktu Kegiatan Tempat

27 May 2021

14.00 – 16.00 WIB

Konferensi pers Deep
decarbonization of Indonesia’s
energy system: Pathways to
carbon neutrality by 2050

Daring

28 May 2021

14.00 – 17.00 WIB

Pembukaan dari Direktur

Eksekutif IESR

Daring (public) & MICE Venue

(Host)

Presentasi dan diskusi dengan
Prof. Christian Breyer, LUT
University

Daring (Prof Christian Breyer,
public) & MICE Venue (host
dan
moderator)

Presentasi laporan studi

dilanjutkan dengan town hall
meeting dengan para panelis

Daring (panelis, public) & MICE

Venue (host,moderator,
presenter)

Peluncuran laporan dan
penutup oleh Direktur
Eksekutif IESR

Daring (public) & MICE Venue
(Host)

Melalui Request for Proposal (RFP) ini, IESR mengumpulkan proposal dari para penyedia jasa media agency
atau lembaga dengan pengalaman, jejaring dan portofolio yang luas, mampu menghadirkan jurnalis/media
nasional dalam penyelenggaraan media briefing dan menghasilkan output kegiatan berupa press release dan
peliputan media/artikel dari hasil kajian IESR.

IESR akan mengevaluasi semua proposal yang diajukan. Setelah meninjau semua proposal, IESR akan memilih
perusahaan / lembaga yang membawa keahlian yang sesuai, yang paling sesuai dengan tujuan kegiatan, dan
mengartikulasikan rencana produksi yang jelas dan dapat dicapai untuk memenuhi tujuan tersebut dalam
jangka waktu yang ditentukan.

3. PANDUAN PROPOSAL

Proposal akan diterima hingga pukul 14.00 WIB pada hari Senin, 17 Mei 2021. Setiap proposal yang diterima
setelah tanggal dan waktu ini dianggap tidak dapat diterima. Semua proposal harus ditandatangani oleh agen
resmi atau perwakilan perusahaan yang mengajukan proposal.

Jika organisasi yang mengajukan proposal harus melakukan outsourcing atau mengontrak pekerjaan apa pun
untuk memenuhi persyaratan, ini harus dinyatakan dengan jelas dalam proposal. Selain itu, biaya yang
termasuk dalam proposal harus mencakup pekerjaan yang dialihdayakan atau dikontrak. Setiap organisasi
outsourcing atau kontraktor harus diberi nama dan dijelaskan dalam proposal.

Harap merinci semua biaya dan sertakan deskripsi layanan terkait. Syarat dan ketentuan kontrak akan
dinegosiasikan setelah pemilihan pemenang tender untuk RFP ini.

4. REQUEST FOR PROPOSAL DAN LINIMASA
PROYEK

Proposal Timeline:
Proposal akan diterima hingga pukul 14.00 WIB pada hari Senin, 17 Mei 2021, dan dialamatkan pada
Manajer Program Transformasi Energi IESR melalui surel deon@iesr.or.id dan cc: uliyasi@iesr.or.id
(communication coordinator, IESR) dan ganda@iesr.or.id (Outreach and Engagement Adviser, IESR).
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Evaluasi proposal akan dilakukan dari 17 Mei hingga 18 Mei 2021. IESR akan memilih kandidat terbaik untuk
kemudian akan diundang dalam tahap aanwijzing.

Keputusan hasil seleksi akan dilakukan selambat – lambatnya pada 20 Mei 2021.

Setelah pemberitahuan, negosiasi kontrak dengan pemenang lelang akan segera dimulai dan harus berjalan
sangat cepat untuk memenuhi jadwal kegiatan.

Linimasa Aktivitas Kegiatan:

Hasil dari kesepakatan kegiatan harus dilaksanakan segera setelah penandatanganan kontrak kerjasama. Masa
pengerjaan kegiatan dilakukan pada 24 Mei 2021 hingga 4 Juni 2021.

5. BIAYA DAN JASA

Semua proposal harus menyertakan biaya yang diusulkan (dalam Rupiah / IDR) untuk menyelesaikan tugas
yang dijelaskan dalam ruang lingkup proyek. Biaya harus dinyatakan sebagai biaya satu kali atau biaya tidak
berulang.

Biaya-biaya dan jasa mencakup:

Press Release & Media Handling Undangan media nasional dan regional minimal 20 jurnalis, dan 5
internasional

Penerjemah Bahasa Indonesia – Inggris, khusus untuk media
briefing

Editorial Press Release (Bahasa Indonesia dan Inggris)

Distribusi siaran pers dengan target penayangan di media min. 10
media tier 1 (internasional dan nasional)

3 Artikel liputan kegiatan

2 Artikel utama mengenai laporan kajian

Media monitoring (hingga 1 minggu pasca kegiatan peluncuran
laporan)

Catatan:
Seluruh biaya wajib dideskripsikan dalam proposal.



6. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Penyedia jasa harus menyediakan item berikut sebagai bagian dari proposal mereka:
● Deskripsi pengalaman dalam jejaring media nasional, dan/atau media internasional
● Daftar media yang disarankan akan diundang dalam kegiatan
● Contoh/portofolio editorial atau siaran pers sebelumnya yang dimuat di media massa
● Testimoni dari klien sebelumnya
● Sumber daya yang diantisipasi akan Anda tetapkan untuk proyek ini (jumlah total, peran, jabatan,

pengalaman)
● Konfirmasi kerangka waktu penyelesaian proyek

● Konsep media briefing yang akan ditawarkan


