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1. Pendahuluan  
 
Ini adalah Kerangka Acuan (ToR) YBUL-GEF-SGP Indonesia untuk mencari lembaga yang akan bertindak sebagai 
perekam proses visual kegiatan proyek GEF SGP-7 di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 
Seventh Operational Phase of the GEF SGP di Indonesia dilaksanakan melalui Yayasan Bina Usaha Lingkungan 
(YBUL) dan menggunakan modalitas eksekusi Lembaga Swadaya Masyarakat. Program ini dimulai pada 15 
Agustus 2022. 
 
2. Latar belakang Program 
 
Sejak tahap awal pelaksanaan program, GEF SGP Indonesia menempatkan prioritas tinggi dalam membangun 
kemitraan langsung dengan organisasi berbasis masyarakat dan organisasi non-pemerintah pendukungnya. 
Pada tahap awal, hibah diberikan untuk berbagai proyek masyarakat dan LSM. Dalam beberapa tahun terakhir, 
SGP Indonesia telah berpartisipasi dalam sejumlah inisiatif percontohan strategis, memberikan kesempatan bagi 
kelompok masyarakat untuk bekerja secara kolaboratif dalam inisiatif regional dan lanskap. 
 
Program Hibah Kecil GEF SGP-7 di Indonesia, yang dibiayai melalui proyek ini, bertujuan untuk memberdayakan 
masyarakat dan organisasi di Kabupaten Sabu Raijua (bagian dari Taman Nasional Laut Sawu di Nusa Tenggara 
Timur); Hutan Nantu Boliyohuto (Kabupaten Gorontalo dan Boalemo); dan Kabupaten Bulukumba (Sulawesi 
Selatan); serta Kabupaten Kendal dan Wonosobo (Jawa Tengah) Indonesia untuk mengambil tindakan kolektif 
melalui pendekatan perencanaan dan pengelolaan lanskap partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan 
ketahanan sosial-ekologis yang menghasilkan manfaat lingkungan lokal dan global. SGP Indonesia akan 
mendukung aksi berbasis masyarakat tertentu di setiap lanskap dengan mendanai proyek skala kecil yang 
dilaksanakan oleh organisasi masyarakat lokal dan mengkoordinasikannya dalam lanskap prioritas untuk 
mencapai dampak skala lanskap. 
 
Keempat lanskap OP7 dipilih melalui konsultasi dengan mitra pemerintah dan masyarakat sipil dengan mengacu 
pada konsolidasi pengalaman dan pembelajaran dari inisiatif masyarakat yang sedang berjalan dan mitra-mitra 
yang terlibat pada GEF SGP-6 untuk direplikasi dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang. 
 
3. Lingkup Pekerjaan 
 
Lembaga yang ditunjuk diminta memberikan penawaran produk seminar kit/suvenir dan biaya jasa sebagai 
Pemandu Acara dan Penanggung Jawab Acara. Penanggung jawab Acara bertugas untuk mengatur, dan 
mengorganisir kegiatan pertemuan Inception Workshop tersebut.  
 
Lembaga yang ditunjuk akan menyediakan barang dan jasa sebagai berikut: 
• Memproduksi kaos oblong sebanyak 30 kaos, kaos berkerah sebanyak 15 kaos, memproduksi tote bag 

sebanyak 80 tas, dan gelang sembelik sumpah sebanyak 90 gelang. 
• Pemandu Acara dan Penanggung Jawab Acara.  
• Membuat desain presentasi dan desain informasi produk. 
• Membuat pameran produk. 
• Membuat dokumentasi proses terjemahan. 
• Membuat dokumentasi Infografis dalam bahasa Inggris. 
• Menyusun Laporan dan Catatan Proses Inception Workshop dalam bahasa Inggris. 

 
 
 

 



4. Tujuan  
 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk bekerjasama dengan Lembaga yang mampu untuk menghasilkan produk 
seminar kit/souvenir dan membantu pelaksanaan Inception Workshop National GEF SGP-7 dengan menyediakan 
desain presentasi, informasi produk,  membuat pameran produk mitra GEF SGP secara sederhana dan menarik, 
dan menyediakan jasa penerjemah, graphic-recording, serta penyusun laporan Inception Workshop. 
 
5. Hasil / Keluaran yang Diharapkan 
Hasil yang diharapkan dari Lembaga Konsultan adalah: 
• Produksi kaos oblong sebanyak 30 kaos, kaos berkerah sebanyak 15 kaos, tote bag sebanyak 80 tas,  dan 

gelang sembelik sumpah sebanyak 90 gelang. 
• Memandu Acara dan memastikan pertemuan Inception Workshop berjalan lancar dan tepat waktu.  
• Mendesain presentasi dan informasi produk mitra GEF SGP Indonesia. 
• Membuat sebuah pameran produk mitra GEF SGP Indonesia. 
• Dokumentasi terjemahan. 
• Dokumentasi Infografis dalam bahasa Inggris. 
• Laporan dan Catatan Proses Inception Workshop dalam bahasa Inggris. 

 
6. Persyaratan/Kriteria Seleksi: 
• Memiliki pengalaman  pengadaan produk seminar kit/suvenir  dan pengelolaan kegiatan pertemuan para 

pihak setidaknya lima tahun. 
• Memiliki portfolio pekerjaan yang sudah pernah dilakukan sebagai bukti visi dan gaya kreatif. 

 
7. Jadwal Kegiatan: 
Penugasan akan dilakukan dalam jangka waktu 15 hari, antara 20 September hingga 10 Oktober 2022. 
 
8. Pelapor / Pimpinan: 

 
Lembaga Konsultan akan melapor langsung kepada Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia dengan dukungan 
dari Asisten Program Pengelolaan Pengetahuan GEF SGP Indonesia. 
 
9. Lokasi Penyelenggaraan  
Hotel Aloft Hotel Jakarta Wahid Hasyim 
Jalan Wahid Hasyim No.92, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta 10340, Indonesia 
 
10. Prosedur Pengiriman Penawaran: 

 
Calon Lembaga Konsultan diminta untuk mengirimkan: 
Penawaran kerjasama berupa proposal keuangan yang menunjukkan biaya jasa dan rincian biaya (harga satuan 
bersama dengan pengeluaran lainnya) yang berhubungan dengan penugasan. 
 
Batas akhir pengiriman adalah 19 September 2022, Lembaga yang berminat mengirimkan pengajuan melalui 
meinar@sgp-indonesia dengan subject email: “Produk seminar kit/souvenir dan pelaksana kegiatan Inception 
Workshop GEF SGP Fase ke 7”. 
 


