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1. LATAR BELAKANG

Pada akhir 2021, bauran energi terbarukan Indonesia baru mencapai 11,5%, sedangkan Indonesia
memiliki target energi terbarukan 23% pada tahun 2025 mendatang. Pemerintah perlu melakukan upaya
akselerasi energi terbarukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, dan energi surya menjadi prioritas.
Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah program strategis nasional (PSN) pemasangan
PLTS atap 3,6 GW hingga 2024, pemanfaatan PLTS skala besar dalam RUPTL 2021-2030 sebesar 4,7 GW, dan
perbaikan regulasi untuk pemanfaatan PLTS atap oleh pelanggan PLN dan pemegang IUPTL.

Indonesia Solar Summit (ISS) 2022 adalah serangkaian acara multistakeholders yang bertujuan untuk
merealisasikan potensi energi surya Indonesia dan membawa Indonesia ke orde gigawatt
pemanfaatannya. Acara ini menjangkau dan melibatkan kementerian dan lembaga strategis, pemerintah
daerah, pelaku bisnis, lembaga keuangan, asosiasi, pengembang energi surya, dan masyarakat umum. ISS
2022 diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan
Institute for Essential Services Reform (IESR). Salah satu pra-acara ISS 2022 akan diselenggarakan bersama
dengan Dewan Energi Nasional.

ISS 2022 memiliki kegiatan pra-acara yang terdiri dari 4 (empat) track: sub-national government, finance,
commercial and industry, dan independent power producers (IPPs).

2. RANGKUMAN DAN DESKRIPSI ACARA

IESR membutuhkan penyelenggara acara profesional yang dapat menyelenggarakan acara ISS 2022 dan
Road-to ISS 2022.

Bentuk kegiatan ISS adalah serangkaian acara selama satu bulan yang diakhiri dengan acara puncak dua
hari untuk konferensi tingkat tinggi dan workshops. Konferensi hari pertama akan dibuka oleh Presiden RI
dan berlangsung secara hybrid, hari kedua digunakan untuk workshops dan dilakukan secara daring.

Summit Day 1  (29 Maret 2022) - hybrid

Gambaran Umum: Konferensi tingkat tinggi yang diawali dengan high-level messages dan dilanjutkan
dengan talkshow bersama sejumlah narasumber.

Agenda:

Waktu Kegiatan Keterangan

08.00 - 09.00 Pembukaan ruangan

09.00 - 09.10 Zoom housekeeping, protokoler

09.05 - 09.10 Pembukaan oleh MC

09.10 - 09.20 Opening remarks
Menteri ESDM



09.30 - 10.00 Keynote speech
Presiden RI

10.00 - 10.10
(10 menit)

Deklarasi
Konferensi pers

Deklarasi dilakukan bersama dengan
Presiden RI dan Menteri ESDM yang
dilanjutkan dengan konferensi pers

10.10 - 10. 30 High-level messages
Kemenkomarves
Kementerian Investasi
Kementerian Keuangan

3 orang dari venue, dalam satu sesi
yang sama (transisi yang seamless
antar presenter)

10.30 - 12.00 Town-hall meeting 6 pembicara, 1 moderator

12.00- 12.15 Penutup Ditutup dengan rangkuman
masing-masing track

Peserta: Kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku bisnis, lembaga keuangan, asosiasi,
masyarakat umum, jurnalis

Target kehadiran luring: 50 orang

Target kehadiran daring: 1.000 peserta

Summit Day 2 (30 Maret 2022) - daring
Hari kedua diisi dengan beberapa workshops yang berada di ruangan daring dan paralel.

Agenda umum:

Waktu Kegiatan Keterangan

08.00 - 08.30 Pembukaan ruangan

08.30 - 09.00 Zoom housekeeping, protokoler

09.00 - 09.10 Pembukaan

09.10 - 09.25 Pengarahan diskusi dari Tim ISS 2022

09.25 - 11.15 3 atau 4 workshops Paralel

11.45 -12.00 Simpulan dan Penutup

Target peserta per workshop: 100 orang



Road-to ISS 2022

1) Sub-national government track (Governorʼs Forum on Energy Transition)

Gambaran Umum: Diskusi grup terbuka dengan pemerintah provinsi untuk identifikasi rencana
pengembangan energi surya di provinsi masing-masing (PLTS atap), identifikasi project pipeline PLTS skala
besar, dan sumber pembiayaannya.

Agenda:

Waktu Acara

08.00 - 09.00 Pembukaan ruangan

09.00 - 09.10 Zoom housekeeping, protokoler

09.10 - 09.25 Laporan dari Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

09.25 - 09.30 Video singkat Indonesia Solar Summit 2022

09.30 - 10.00 Pembukaan dan arahan dari Menteri ESDM

10.00 - 10.15 Diskusi singkat dengan Menteri ESDM/Sekjen DEN

10.15 - 11. 45 Diskusi dengan semua gubernur (dipandu oleh  moderator)

11.45 - 12.00 Penutup dan simpulan

Peserta: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, gubernur dari 34 provinsi
di Indonesia.

Target kehadiran luring: 20 orang

Target kehadiran daring: sejumlah undangan (tidak lebih dari 150 orang)

Waktu: 9 atau 10  Maret 2022

2) Finance track

Gambaran Umum: Diskusi grup terbuka dengan lembaga keuangan (termasuk perbankan) untuk
identifikasi investasi (dan risiko) pengembangan energi surya di Indonesia.

Agenda:

Waktu Acara

08.00 - 08.30 Pembukaan ruangan

08.30 - 09.00 Zoom housekeeping, protokoler



09.00 - 09.15 Sambutan

09.15 - 09.30 Pembukaan dan pengarahan

09.30 - 11.15 Diskusi panel dengan peserta

11.15 - 11.45 Tanya jawab

11.45 -12.00 Simpulan dan penutup

Peserta: Perbankan (pemerintah, komersial, perkreditan rakyat), pengelola investasi, credit unions,
lembaga penjamin, koperasi, Kementerian Keuangan, BPDLH, Otoritas Jasa Keuangan, Bappenas, dan
Green Climate Fund.

Target kehadiran luring: 20 orang

Target kehadiran luring: sejumlah undangan dan tidak lebih dari 150 peserta

Waktu: Minggu kedua Maret 2022

3) C&I track

Gambaran Umum: Pertemuan dengan pelaku sektor komersial dan industri (C&I) dan pengembang energi
surya (developer, installer, lainnya) untuk identifikasi proyek berjalan dan akan datang.

Agenda:

Waktu Acara

08.00 - 08.30 Pembukaan ruangan

08.30 - 09.00 Zoom housekeeping, protokoler

09.00 - 09.15 Sambutan

09.15 - 09.30 Pembukaan dan pengarahan

09.30 - 11.15 Diskusi panel dengan sejumlah narasumber dan dengan peserta

11.15 - 11.45 Tanya jawab

11.45 -12.00 Simpulan dan penutup

Peserta: Perusahaan C&I, pengembang energi surya, installer, PLN, pemerintah daerah dengan potensi
proyek, asosiasi yang relevan.

Target kehadiran luring: 20 orang

Target kehadiran daring: sejumlah undangan dan tidak lebih dari 150 peserta



Waktu: Minggu kedua Maret 2022

4) IPP track

Gambaran Umum: Pertemuan dengan pengembang energi surya skala besar untuk identifikasi proyek
berjalan dan akan datang.

Agenda:

Waktu Acara

08.00 - 08.30 Pembukaan ruangan

08.30 - 09.00 Zoom housekeeping, protokoler

09.00 - 09.15 Sambutan

09.15 - 09.30 Pembukaan dan pengarahan

09.30 - 11.15 Diskusi panel dengan sejumlah narasumber dan peserta

11.15 - 11.45 Tanya jawab

11.45 -12.00 Simpulan dan penutup

Peserta: Perusahaan IPP, PLN, pemerintah daerah dengan potensi proyek, asosiasi yang relevan

Target kehadiran luring: 20 orang

Target kehadiran daring: sejumlah undangan dan tidak lebih dari 150 peserta

Waktu: Minggu ketiga Maret 2022

3. PANDUAN PROPOSAL

Proposal untuk kegiatan ini akan diterima hingga pukul 23.00 WIB pada hari Jumat, 18 Februari 2022.
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.



Proposal dialamatkan pada Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR melalui surel
citra@iesr.or.id dan cc: uliyasi@iesr.or.id dengan subjek: ISS 2022 - Proposal dari [nama perusahaan].
Pertanyaan dan klarifikasi dapat dilayangkan pada alamat surel yang sama.

4. 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:

MICE Pra-acara

Hingga kemudian diberitahukan kembali, seluruh kegiatan pra-acara ISS
2022 diselenggarakan secara hybrid dengan kehadiran langsung untuk
moderator dan/atau pembicara yang berlokasi di Jakarta Raya dan
kehadiran daring untuk narasumber dan peserta lainnya.

Broadcast dilakukan dari hotel minimal bintang 4, dengan paket
meeting dan internet bandwidth dengan harga yang kompetitif.

Target kehadiran per acara adalah kehadiran undangan dan tidak
termasuk panitia dan organizer. Kepanitiaan ISS 2022 berjumlah 15
orang.

Summit Day 1
Venue dengan hotel standar bintang 5, lokasi yang diprioritaskan:

1. Pullman Thamrin
2. Mandarin Oriental
3. The Westin

Venue dipersiapkan untuk pertemuan hybrid dengan kebutuhan:

1. Hall/ballroom dengan stage dan dekorasi (termasuk backdrop)
2. Holding room VVIP dan jalur cepat menuju hall/ballroom
3. Morning coffee dan makan siang

Summit Day 2
Broadcast dapat dilakukan dari hotel yang sama dengan Summit Day 1

Kecepatan internet minimal 100Mbps (untuk kebutuhan live dan
streaming) pada acara hybrid, dan min 50 Mbps untuk daring

Rencana mitigasi untuk memastikan kelancaran acara di hari H
(misalnya jika ada gangguan kelistrikan/lainnya)

AV Production Alat/teknologi audio visual dengan spesifikasi terbaik untuk kegiatan
hybrid mencakup minimal:

1. Green screen
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2. High-quality camera (minimal 2 unit, untuk mengakomodasi
transisi antar sesi)

3. Lighting equipment (>100 W, 20k lm)
4. Monitor and teleprompter (2-3 unit, untuk presentasi, prompter

and visual di acara daring)
5. PC and laptop
6. Audio equipment
7. Peralatan lainnya untuk memastikan kualitas produksi acara

Platform daring Zoom untuk kapasitas sesuai masing-masing acara

Aset digital untuk keperluan semua acara, berupa visual untuk green
screen, bumper, poster, poster kegiatan,  video singkat Indonesia Solar
Summit 2022, dan lainnya

News anchor yang berpengalaman memandu acara terkait energi untuk
Summit Day 1 dan Governorʼs Forum on Energy Transition

Penerjemah Bahasa Indonesia – Inggris (masing-masing 4 jam) untuk
kegiatan pra-acara dan Summit Day 1. Kebutuhan untuk Summit Day 2
akan disesuaikan. Idealnya 2 penerjemah untuk satu kegiatan.

Crew

Pasca-kegiatan Laporan – laporan dan dokumentasi foto dan video kegiatan

Catatan: Seluruh biaya wajib dideskripsikan dalam proposal.

5. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Penyedia jasa harus menyediakan item berikut sebagai bagian dari proposal mereka:
● Deskripsi pengalaman dalam penyelenggaraan acara daring dan hybrid
● Contoh tiga atau lebih acara serupa yang dilakukan oleh organisasi
● Testimoni dari klien sebelumnya tentang acara yang dilakukan oleh organisasi
● Sumber daya yang diantisipasi untuk proyek ini (jumlah total, peran, jabatan, pengalaman)
● Konfirmasi kerangka waktu penyelesaian proyek
● Konsep penyelenggaraan acara yang akan ditawarkan


