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Bagaimana bila: jaringan listrik Jawa dan Sumatera terhubung sebelum 2030? Atau 50% listrik di Sumatera dihasilkan dari energi 

terbarukan sebelum 2040? Atau Indonesia didukung oleh 100% energi terbarukan sebelum 2050? 

 
Bayangkan Indonesia di tahun-tahun tersebut, bagaimana kondisi Indonesia di saat itu? 

 
Tuliskan aspirasi anda dalam sebuah platform blog dengan menjawab contoh pertanyaan-pertanyaan di bawah. Atau anda juga 

dapat menuliskan mengenai gambaran masa depan sektor energi Indonesia di luar pertanyaan-pertanyaan panduan di bawah. 

 
• Bagaimana kondisi akses energi Indonesia di tahun itu? Apakah semua orang sudah menikmati akses listrik? 

 
• Bagaimana dengan konsumsi listrik masyarakat Indonesia? Apakah semakin banyak peralatan - peralatan listrik di tiap rumah 

tangga untuk membantu pekerjaan rumah tangga? 

 
• Bagaimana dengan kondisi lingkungan? Apakah kota-kota besar masih diselimuti polusi udara akibat penggunaan kendaraan 

berbahan bakar fosil? 

 
• Bagaimana dengan pembangkit listriknya? Apakah pembangunan pembangkit fosil masih ada? Ataukah pembangunan 

pembangkit energi terbarukan yang mulai marak di mana-mana? 

 
• Bagaimana dengan diskusi-diskusi publik, apakah topik energi terbarukan menjadi topik yang hangat diperbincangkan? 

 
Berikut beberapa referensi yang dapat digunakan untuk menulis https://iesr.or.id/laporan-studi 

 
 

Syarat dan Ketentuan 

1. Peserta umum, usia minimal 17 tahun, warga negara Indonesia (dibuktikan dengan KTP/paspor). 

2. Memiliki blog pribadi dan dapat diakses publik 

3. Naskah belum pernah dipublikasi atau diikutsertakan dalam lomba serupa. 

4. Panjang naskah minimal 800 kata, maksimal 2000 kata (mohon mencantumkan jumlah kata sebagai catatan kaki).  

5. Peserta wajib mencantumkan semua sumber data yang digunakan dalam naskah. 

6. Naskah tidak boleh berupa salinan, tidak boleh mengandung materi dan/atau konten pihak ketiga apa pun yang anda 

tidak memiliki izin untuk menggunakannya, tidak boleh mempromosikan barang atau jasa apa pun, dan tidak boleh 

mendorong perilaku yang tidak pantas atau berbahaya, atau cabul, memfitnah, tidak menyenangkan, menyinggung, 

atau melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, atau melanggar kewajiban kerahasiaan apa pun yang anda miliki 

kepada pihak ketiga 

7. Dengan mengikuti kompetisi ini maka Anda memberikan IESR: 

a. Izin atas karya Anda untuk dipublikasikan di situs web IESR dan pada akun-akun media sosial IESR 

b. Lisensi non-eksklusif dan bebas royalti, untuk menggunakan dan menerbitkan karya Anda dalam format 

elektronik dan salinan cetak untuk tujuan yang terkait dengan kompetisi dan publikasi IESR selanjutnya, dan 

untuk mengedit karya Anda untuk memungkinkan publikasi tersebut 

c. Hak untuk menggunakan nama dan daerah tempat tinggal Anda untuk tujuan mengidentifikasi Anda sebagai 

penulis karya Anda dan/atau sebagai pemenang kompetisi 



8. Peserta diharapkan untuk mengikuti technical meeting (tanggal akan diinfokan kemudian) bersama juri dan IESR yang 

akan membahas lebih jauh mengenai tujuan, arahan, dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar kompetisi 

9. Batas akhir pengumpulan naskah 27 Agustus 2021, dengan mengumpulkan url blog melalui 

ietd.info/ideathon2021-blog 

10. Promosikan artikel blog di media sosialmu dengan hashtag #roadtoIETD dan #100persenET serta tag akun media 

sosial IESR IG: iesr.id dan twitter: @IESR 

11. Hasil karya peserta akan dinilai berdasarkan argumentasi, story telling, visualisasi, kesesuaian dengan tema, serta 

akurasi data dan informasi. 


