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1. Latar Belakang 

Konsorsium Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE)-Rimbawan Muda Indonesia (RMI)-

ProWater-LKM Wonorejo sedang melaksanakan kegiatan proyek “Peningkatan Ekonomi dengan 

Pemberdayaan Masyarakat Yang Inklusif melalui Pengembangan Pusat Pengetahuan (Center of 

Knowledge/CoK) berbasis Energi Terbarukan” di Korong Wonorejo, Jorong Sungai Lambai, Nagari 

Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Proyek 

tersebut didanai oleh Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) 

MCA-Indonesia (Millenium Challenge Account Indonesia). 

MCA Indonesia mengharuskan penerima hibah melakukan ESMS di semua proyek GP. Semua proyek 

MCA-Indonesia diupayakan untuk memaksimalkan manfaat lingkungan dan sosial sekaligus 

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat agar prinsip keberlanjutan dapat 

terpenuhi. Semua GP fasilitas proyek yang didanai, termasuk Program Hibah PSDABM harus sejalan 

dengan Kerangka Kerja Compact Indonesia Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) dan GP 

Project ESMS, sebagai bentuk pengamanan terhadap aspek lingkungan dan sosial yang  dibangun atas 

dasar safeguard hukum Pemerintah Indonesia serta peraturan terkait lainnya (seperti-namun tidak 

terbatas pada UPL/UKL), Pedoman MCC dan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Pengarasutamaan Gender, 

dan Performance Standard (PS) IFC.  Informasi tentang pedoman dan standar ini dapat ditemukan di 

website MC-Indonesia dan di GP Portal (http://mcaindonesia.go.id/category/publikasi/publikasi-

panduan/). 

 

Lembar Kerja Lingkungan dan Sosial Kinerja (Environmental and Social Performance Datasheet-ESPD) 

dibuat sebagai inisiasi identifikasi kondisi lingkungan dan sosial masyarakat yang terdampak oleh proyek 

yang disesuaikan dengan hasil awal analisa terbatas L-L (Landscape-Lifescape).  ESMS akan membangun 

kerangka yang sesuai dengan prosedur standar IFC di semua 8 aspek PS (Performance Standard).   Sistem 

manajemen lingkungan dan sosial (ESMS) membantu penerima hibah untuk mengintegrasikan aturan 

dan tujuan dalam operasi proyek, melalui serangkaian proses yang jelas dan berulang serta secara 

konsisten meramalkan isu-isu yang akan dihadapi proyek sehingga risiko yang potensial dapat dicegah 

kejadiannya baik dari aspek lingkungan maupun sosial. Beberapa kebijakan yang dapat dibangun 

berdasarkan analisa ESMS adalah kebijakan sumber daya manusia yang transparan dan jelas yang akan 

meningkatkan komunikasi antara pekerja dan pemilik proyek sehingga membantu antisipasi dan 

penghindaran masalah tenaga kerja. Selain itu ESMS dapat membantu pembuatan prosedur manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif akan memungkinkan untuk mengidentifikasi tempat kerja 

dan proses bahaya sehingga dapat dihilangkan atau dikurangi potensi dampak negatifnya.  

http://mcaindonesia.go.id/category/publikasi/publikasi-panduan/
http://mcaindonesia.go.id/category/publikasi/publikasi-panduan/
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ESMS merupakan sistem manajemen serangkaian proses dan praktek yang secara konsisten menerapkan 

kebijakan proyek untuk memenuhi tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa proyek memiliki kebijakan 

dan prosedur pada tempatnya dan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proyek secara konsisten 

mengikuti kebijakan dan prosedur tersebut.  Turunan dari ESMS dalam bentuk rangkaian proses tersebut 

diuraikan dalam bentuk matriks perencanaan sistem manajemen lingkungan dan sosial yang disebut 

dengan Environmental and Social Management Planning (ESMP).  ESMP disusun berdasarkan identifikasi 

dampak dan risiko kegiatan, rencana pengelolaan dampak dan risiko serta pemantauan dampak dan 

risiko yang mengadopsi siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA).  Analisis ini mengidentifikasi kunci hambatan 

sosial dan gender, cara-cara mengurangi risiko dari konflik sosial, dan mengurangi pengaruh kaum elit 

Melalui mekanisme tersebut, ESMS akan menilai bagaimana proyek mempengaruhi lingkungan, struktur 

sosial dan konteks sosial masyarakat di daerah lokasi proyek GP dan membantu untuk menangkap risiko 

dan dampak proyek terhadap lingkungan sosial masyarakat.   

 

Project PSDABM membutuhkan kualifikasi ESMS specialist yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan 

proyek serta berpengalaman dalam menyusun ESMS.   Dokumen final ESMS beserta rekomedasinya akan 

diserahkan pada pelaksana proyek untuk dicek kembali kesesuaiannya dengan kerangka kerja proyek.. 
 

 

 

2. Tujuan  

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk: 

a. Menganalisa pelaksanaan perencanaan sistem lingkungan dan sosial ESMP dengan sistem analisa 

Plan-Do-Check-Act (PDCA)  

b. Membuat laporan singkat per kuartal kemajuan pelaksanaan ESPD dan ESMP 

c. Membuat laporan akhir ESMS proyek (termasuk di dalamnya lesson learned pelaksanaan proyek) 

d. Memberikan rekomendasi kepada pelaksana proyek terkait potensi dampak dan risiko 

pelaksanaan proyek, upaya mitigasi dan pengelolaannya serta pemantauannya sesuai (namun 

tidak terbatas pada) matriks ESPD serta ESMP yang sudah disusun dan diperbaharui terus 

menerus hingga akhir masa proyek 

e. Mendampingi pelaksana proyek dalam pelakasanaan pekerjaan proyek terkait keselamatan kerja 

f. Menyusun peraturan K3 untuk pekerjaan swadaya masyarakat/melibatkan masyarakat dalam 

kegiatan pembangunan infrastruktur (PLTMH, CoK, penggilingan kopi dan jembatan)  

g. Mensosialisakan kepada masyarakat aturan-aturan keselamatan kerja sesuai waktu yang 

ditentukan oleh pelaksana proyek 

h. Mendampingi dan mengawasi proses dan perolehan kelengkapan perizinan terkait pembangunan 

infrastruktur 

 

3. Sasaran 

Tersedianya dokumentasi pelaksanaan pekerjaan sesuai tujuan sebagai berikut: 

a. Pembaharuan matriks ESMP per kuartal sesuai dengan perkembangan proyek serta mengacu 

pada PS yang terpicu sesuai dengan ESPD 

b. Laporan singkat perbulan (per kunjungan) dan per kuartal kemajuan pelaksanaan ESPD dan 

ESMP  
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c. Peraturan K3 kegiatan swadaya masyarakat 

d. Paparan sosialisasi aturan K3 kepada masyarakat 

e. Kelengkapan peraturan perzinan  

f. Rekomendasi pelaksanaan ESMS baik dan tulisan selama pelaksanaan proyek 

g. Laporan akhir pelaksanaan ESMS (termasuk di dalamnya lesson learned pelaksanaan proyek) 

h. Safeguard pelaksanaan proyek yang mengacu pada ke-8 aspek PS 

 

4. Lingkup Kegiatan 

1. Melakukan kunjungan rutin bulanan ke lokasi proyek  

2. Melakukan evaluasi pelaksanaan proyek berdasarkan matriks Environmental and Social 

Management Planning (ESMP) yang telah disusun 

3. Mendampingi kegiatan pembangunan terkait pengawasan pelaksanaan ESMS 

4. Mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pengawasan pelaksnaan ESMS 

5. Memperbaharui matriks Environmental and Social Management Planning (ESMP) (dalam periode 

berjalan) sesuai dengan perkembangan kegiatan proyek dan ke-8 indikator PS (yang terpicu 

sesuai ESPD). 

6. Mengkomunikasikan pembaruan matriks ESMP kepada pelaksana proyek dan memastikan 

pelaksana proyek mengacu pada safeguard tersebut. 

7. Membuat laporan bulanan dan kuartal terkait pelaksanaan ESMS 

8. Menyusun peraturan K3 untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan mensosialisasikannya 

kepada penangungjawab pekerjaan 

9. Mendampingi penuntasan proses dan peroleh perizinan terkait infrastruktur dan kegiatan 

pendukung proyek lainnya 

10. Menjalin komunikasi dengan semua divisi proyek untuk menjamin kemutakhiran pelaksanaan 

ESMS melalui ESMP 

 

5. Output  

Output dari kegiatan ini adalah adanya 3 (tiga) dokumen perencanaan teknis, yakni: 

1. Dokumen: 
a. Laporan bulanan hasil kunjungan lapangan 

Laporan kegiatan selama berada di lokasi proyek dan pengamatan serta pengawasan 

terhadap pelaksanaan proyek mengacu pada matriks ESMP.  Di dalamnya juta terdapat 

analisa PDCA serta lesson learned.  Laporan singkat ditulisa tidak lebih dari 15 halaman. 

Dalam laporan disampaikan juga bila ada pembaharuan dalam matriks ESMP. 

b. Laporan disetiap akhir kuartal (bulan Juni, September dan November) 

Laporan singkat mengenai perkembangan pelaksanaan proyek dan pemutakhiran ESMP, 

analisa PDCA, lesson learned dan rekomendasi dalam satu kuartal.  

c. Laporan Akhir ESMS 

Berisi poin-poin seperti perkembangan pelaksanaan ESMS dari dimulai pekerjaan ESMS 

specialist, perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang masa pelaksanaan proyek, uraian 

identifikasi dan pengamatan terhadap dampak dan risiko yang dapat maupun tidak dapat 
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dimitigasi, review ulang terhadap ke-8 PS yang terpicu dan tidak pada semua aspek kegiatan 

proyek, analisa proses kegiatan proyek, analisa stakeholder (key, primary dan secondary 

stakeholder) dan keterlibatannya serta analisa SWOT komponen proyek. Laporan diakhiri 

dengan pengelompokan lesson learned berdasarkan sifatnya dan rekomendasi bagi 

pelaksanan proyek. 

d. Safeguard 

Safeguard untuk pelaksaan proyek berbasis masyarakat yang dilihat dari aspek lingkungan 

dan sosial (aturan K3 baik dalam kegiatan pembangunan maupun dalam aktivitas pendukung 

proyek dan aturan-aturan lainnya yang diperlukan).  Jenis-jenis safeguard ini mengikuti 

perkembangan proyek dan dikomunikasikan dengan pelaksana proyek.  

 

2. Pendampingan  

a. Sosialisasi aturan K3 

b. Proses dan perolehan perizinan yang relevan untuk kegiatan proyek 

c. Kegiatan proyek baik teknis maupun teknis (selama masa kunjungan) baik dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan yang dilakukan internal pelaksana proyek 

meliputi aspek lingkungan dan sosial 

 

6. Timeline  

Kegiatan ini dilaksanakan dari pertengahan Mei hingga Desember 2017.  Konsultan terpilih wajib 

membuat jadwal kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut 

harus didukung dengan timesheet pekerjaan. 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No   Output  Periode 

1   Tender pekerjaan  Minggu ke-2 Mei 2017 

2   
Kick off meeting serta Presentasi Metodologi dan Rencana 
Kerja 

 Minggu ke-1 Juni 2017 

3   Laporan Bulanan  Setiap bulan setelah kunjungan lapangan 

4   Laporan Kuartal IV  Akhir Juni 2017 

5   Laporan per Kuartal V  Minggu ke-3 September 2017 

6   Laporan per Kuartal VI  Akhir November 2017 

7   Peraturan K-3 swadaya masyarakat dan sosialisasi  Akhir Juni 2017 

 
 

 

7. Pelaksana Kegiatan dan Kualifikasi 

Konsultan dipilih melalui proses lelang dan konsultan terpilih akan bekerja sama dengan tim anggota 

konsorsium proyek “Peningkatan Ekonomi dengan Pemberdayaan Masyarakat Yang Inklusif melalui 

Pengembangan Pusat Pengetahuan (Center of Knowledge/CoK) berbasis Energi Terbarukan”.  
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Kualifikasi konsultan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki pengalaman terkait evaluasi atau sistem manajemen lingkungan dan sosial minimal 5 

tahun (didukung dengan CV) 

b. Menyertakan minimal 1 (satu) laporan pekerjaan yang relevan 

c. Memiliki NPWP  

 
 

8. Pemenuhan Proposal dari Calon Konsultan 

Konsultan diharapkan untuk menyerahkan proposal paling lambat tanggal 19 Mei 2017 dengan kondisi 

sebagai berikut: 

1. Menguraikan metodologi dan strategi pengambilan data pengamatan 

2. Menguraikan rencana kerja (timeline) 

3. Merinci biaya yang akan dikeluarkan 

4. Menyertakan CV  

5. Menyertakan dokumen relevan pendukung kualifikasi 
 

Proposal yang dibuat diemail kepada: 
 

1. Tujuan: 

a. Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE)  

 E-mail:  iiee@cbn.net.id  

 Telpon: 021-72801676/021-7395519 

b. Sdri Ade Nur Anisiya  

 E-mail: iiee.adeanisiya@yahoo.com/anisiya@iiee.or.id 

 

2. Subject Email: [MCA-Indonesia/Solsel] – Procurement ESMS Specialist-Kegiatan Proyek – Nama 

Institusi/Pribadi Applicant 
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