
Lomba Menulis Artikel

Dekarbonisasi Sistem Energi

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengeluarkan laporan terbaru berjudul “Deep 

decarbonization of Indonesia’s energy system: a pathway to zero emissions by 2050” yang 

menunjukkan bahwa secara ekonomis dan teknis Indonesia mampu mencapai bebas emisi karbon di 

tahun 2050 dengan memanfaatkan 100 persen energi terbarukan.

Terdapat 4 pilar penting yang mendukung upaya dekarbonisasi mendalam sistem energi di Indonesia , 

yang juga akan menjadi topik dalam lomba Menulis Artikel Dekarbonisasi Sistem Energi ini, yakni:

1. Energi terbarukan

2. Elektrifikasi

3. Penurunan penggunaan bahan bakar fosil

4. Bahan bakar bersih

Ketentuan topik

1. Para peserta diminta untuk menuliskan artikel seputar 4 pilar di atas. 

2. Peserta dapat memilih satu atau lebih topik untuk dituliskan dalam satu artikel.  

3. Peserta harus mengaitkan tulisannya dengan upaya transisi energi yang perlu dilakukan Indonesia 

sehingga mampu mencapai sistem energi yang bebas  emisi karbon di tahun 2050. 

4. Peserta wajib mengambil referensi minimal 1 dari hasil kajian IESR yang dapat diakses di 

https://iesr.or.id/en/study-report

Berikut beberapa pertanyaan yang dapat membantu peserta dalam menuliskan artikelnya:

● Menurut anda, bagaimana masing-masing pilar tersebut berkontribusi dalam menurunkan emisi 

karbon Indonesia dan berkontribusi pada pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1.5 derajat 

Celcius? 

● Bagaimana dampak 100 persen energi terbarukan bagi masa depan Indonesia? 

● Apa yang Indonesia butuhkan untuk mempercepat proses transisi energi di Indonesia?

Syarat dan Ketentuan

Ketentuan peserta

1. Peserta merupakan warga negara Indonesia

2. Peserta merupakan jurnalis aktif di media Indonesia (media cetak/online/kantor berita/sindikasi 

(jurnalis)) dan/atau jurnalis lepas (termasuk penulis tetap dan kontributor).

3. Dalam formulir pendaftaran, peserta harus melampirkan kartu identitas pers yang masih berlaku 

atau surat pengesahan dari kantor media atau asosiasi jurnalis/pers yang menyatakan bahwa 

peserta adalah jurnalis.

4. Jika panitia menemukan kesalahan input data, panitia berhak mendiskualifikasi peserta 

https://iesr.or.id/en/study-report
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Ketentuan Kompetisi

1. Pendaftaran lomba menulis artikel ini gratis

2. Peserta melakukan pendaftaran di ietd.info/registrasi-artikel

3. Batas pengiriman artikel adalah 27 Agustus 2021

4. Artikel diunggah ke ietd.info/ideathon2021-artikel

5. Dalam formulir pendaftaran, peserta akan diminta untuk menuliskan penjelasan singkat mengenai 

artikel yang akan dituliskan.

6. Peserta dapat mengirim maksimal 3 (tiga) artikel, hanya satu artikel yang berhak menang

7. Artikel merupakan hasil tulisan peserta yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, bukan 

saduran/terjemahan dan tidak tergolong advertorial komersial. Penjiplakan karya akan 

didiskualifikasi secara otomatis.

8. Menggunakan bahasa Indonesia antara 500 hingga 1800 kata

9. Ditulis dalam format berita, news feature, kolumnis, laporan investigasi, editorial.

10. Artikel dapat merupakan tulisan baru atau telah dimuat di surat kabar atau situs berita daring di 

Indonesia atau media internasional pada tahun 2021.

11. Tulisan tidak mengandung unsur SARA. 

12. Tulisan belum pernah memenangkan lomba atau sayembara sejenis. 

13. Artikel harus dikirimkan dengan melampirkan artikel dalam format word (.doc atau .docx) dan 

salinan pindai (scan) atau file PDF dari artikel cetak atau daring bagi tulisan yang sudah pernah 

diterbitkan. Bagi artikel yang belum pernah dipublikasikan, cukup mengirimkan format word (.doc 

atau .docx) saja

14. IESR berhak menggunakan artikel peserta (baik secara utuh maupun mengutip materi di 

dalamnya) sebagai bagian dari publikasi non-komersilnya, seperti penerbitan keperluan internal  

(contohnya: annual report; kalender; infografis; brosur program atau informasi pelayanan) dan 

publikasi terbatas pada media sosial IESR dengan tetap mencantumkan nama penulis 

15. Dengan mengirimkan artikel untuk mengikuti lomba ini, berarti peserta dianggap memahami dan 

mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh panitia

16. Karya yang tidak sesuai dengan pedoman/aturan kompetisi akan didiskualifikasi. Juri berhak untuk 

menolak karya yang ditemukan mengandung informasi palsu.

17. Panitia tidak bertanggung jawab atas pengiriman karya yang terlambat, hilang atau salah kirim, 

atau keterlambatan respon  saat pemberitahuan pengumuman  pemenang

18. Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak melayani 

korespondensi atau surat menyurat. 

http://ietd.info/registrasi-artikel
http://ietd.info/ideathon2021-artikel
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Ketentuan Pembahasan Teknis dan Pengumuman Pemenang

1. Semua peserta dapat mengikuti technical meeting secara daring (tanggalnya akan dinfo kemudian) 

atau menonton siaran ulangnya di Youtube IESR Indonesia atau platform ietd.info. Juri akan 

menjelaskan detail kriteria penjurian dan memberikan masukan dari tulisan penjelasan singkat para 

peserta di form pendaftaran.

2. Kriteria penulisan artikel meliputi : teknik penulisan (gaya, orisinalitas, bercerita), bahasa, akurasi, 

kelengkapan, kualitas tulisan, riset yang baik, dan kreativitas.

3. 10 peserta yang mendapat hasil penjurian tertinggi akan diberitahukan melalui surel pada bulan 

September 2021. Jika tidak ada tanggapan dari para peserta terpilih dalam 5 hari kerja, juri berhak 

untuk memilih peserta lainnya dengan nilai tertinggi kedua.

4. Pengumuman pemenang akan disiarkan langsung pada IETD, tanggal 24 September 2021

5. Pemenang yang terpilih akan memaparkan mengenai artikelnya pada IETD 2021

6. Pemenang akan diminta untuk menghadiri upacara pemenang hadiah

https://www.youtube.com/user/IESRindonesia1
http://ietd.info

