Panggilan Untuk Proposal:
Hibah Penulisan Perubahan
Iklim dan Lingkungan Hidup
Asia-Pasifik
Internews’ Earth Journalism Network (EJN) menawarkan
bantuan kepada para jurnalis di kawasan Asia-Pasifik untuk
mendukung peliputan yang mendalam dan investigatif
tentang perubahan iklim dan lingkungan, yang dapat
menginformasikan masyarakat yang berisiko dan pembuat
kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan
membangun ketahanan.
Perubahan iklim mulai berdampak pada Asia-Pasifik, rumah bagi kota-kota besar seperti
Jakarta, Bangkok dan Manila semakin rentan terhadap banjir dan amblesan yang
disebabkan oleh naiknya permukaan laut dan pembangunan yang tidak diatur.
Pada saat yang bersamaan, badai tropis yang mematikan dan bencana alam telah
menghantam wilayah ini dengan frekuensi dan intensitas yang lebih tinggi diakibatkan
kenaikan suhu, dimana daerah pantai dan dataran rendah termasuk yang paling berisiko.
Setidaknya enam topan super merobek seluruh wilayah ini pada tahun 2018.
Sementara itu, pemanasan global menghancurkan terumbu karang, perikanan laut, dan
habitat lainnya, sehingga mengancam mata pencaharian yang menopang masyarakat
pedesaan. Ini meningkatkan potensi epidemi kesehatan dan hilangnya keanekaragaman
hayati. Beberapa bagian di Asia Tenggara akan mengalami penurunan lebih dari setengah
dalam kurun abad ini jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk beradaptasi, menurut
Bank Pembangunan Asia.
Laporan tahun 2018 tentang dampak pemanasan global oleh Panel Antarpemerintah PBB
tentang Perubahan Iklim (IPCC) menunjukkan bahwa aksi mendesak diperlukan untuk
membatasi konsekuensi bencana dari perubahan iklim.
Asia-Pasifik memiliki peran penting dalam mengatasi pemanasan global karena
merupakan sebuah ekonomi dengan laju pertumbuhan yang cepat, penghasil emisi gas
rumah kaca dan pencemar plastik terbesar, serta memiliki populasi yang akan merasakan
efek perubahan iklim paling berat, namun kekurangan sumber daya untuk merespon.
Terlepas dari skala masalahnya, banyak outlet media di wilayah ini, terutama yang berada
di garis depan tantangan ini, tidak memiliki sumber daya untuk meliput isu lingkungan
secara efektif atau wartawan yang mengabdikan diri untuk peliputan lingkungan. Hal ini

menyebabkan kurangnya peliputan yang menjelaskan kompleksitas masalah lingkungan
kepada masyarakat lokal dan menggambarkan bagaimana masyarakat yang paling
terancam oleh perubahan lingkungan beradaptasi.
Proyek EJN Asia-Pasifik bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan
memberikan hibah dan bimbingan kepada jurnalis individu untuk melaporkan perubahan
iklim, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Upaya ini dimungkinkan dengan
dana dari Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia (Sida).
BENTUK LIPUTAN
Kami mencari liputan mendalam atau investigatif yang fokus pada perubahan iklim dan
lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam di negara mana pun di kawasan AsiaPasifik, dengan penekanan khusus pada bagaimana perempuan dan kelompok
terpinggirkan lainnya (termasuk pemuda, masyarakat adat, etnis minoritas,
penyandang cacat) terkena dampak dari perubahan ini.
Kami mendorong peliputan yang melaporkan solusi potensial dan bagaimana masyarakat
yang rentan menanggapi berbagai tantangan. Kami juga sangat tertarik pada liputan yang
memanfaatkan data yang relevan untuk menggambarkan masalah ini dengan cara yang
menarik dan mudah dipahami.
Akhirnya, kami mencari liputan yang memiliki potensi untuk menginformasikan keputusan
kebijakan dengan mengatasi masalah lingkungan domestik atau lintas batas, seperti kerja
sama regional untuk mengatasi perubahan iklim.
Untuk keperluan panggilan hibah ini, kami menerima aplikasi dari Asia Selatan, Asia
Tenggara, Cina dan wilayah Pasifik tetapi tidak dari Australia atau Selandia Baru.
SIAPA YANG DAPAT MEMOHON?
Jurnalis (online, cetak, televisi, radio) dan praktisi media lainnya dengan catatan sejarah
pelaporan tentang perubahan iklim, manajemen sumber daya alam dan masalah
lingkungan lainnya. Kami mendorong aplikasi dari pekerja lepas (freelancer) dan staf dari
semua jenis media berbasis internasional, nasional, lokal, dan komunitas.
Untuk hibah kali ini, kami mencari aplikasi dari kedua kategori dibawah ini:

• jurnalis karier awal dengan pengalaman liputan kurang dari 5 tahun dan;
• jurnalis tingkat menengah / senior yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun.
Harap cantumkan dalam formulir aplikasi (tautan yang disediakan di bawah) kategori
anda, bagaimana pendanaan ini akan bermanfaat bagi anda dan jenis dukungan apa yang
anda harapkan.
Penerima hibah bebas untuk mempublikasikan atau menyiarkan liputan mereka di media
mereka masing-masing, selama EJN dan Sida juga diberikan hak untuk mengedit,
menerbitkan, menyiarkan, dan mendistribusikannya secara bebas. Jurnalis lepas harus
menunjukkan rencana publikasi mereka dan dianjurkan untuk mencantumkan surat minat
(untuk penerbitan) dari editor.

PENDEKATAN DAN FORMAT CERITA
EJN akan memberikan sekitar 30 hibah dengan nilai rata-rata $1,500 tergantung pada
proposal dan format peliputan. Kami akan mempertimbangkan pengajuan pendanaan
yang lebih besar bagi liputan in-depth yang menggunakan pendekatan inovatif atau
investigasi yang mungkin memerlukan biaya lebih besar. Pemohon harus memberikan
anggaran terperinci dengan justifikasi untuk jumlah yang diminta menggunakan templat
yang disediakan. Kami berharap bahwa liputan akan diproduksi dengan peralatan yang
sudah dapat diakses oleh pemohon (termasuk kamera, drone, pencahayaan, tripod, dll.)
dan tidak akan mempertimbangkan anggaran yang fokus pada pengadaan peralatan baru.
Kami juga mendorong penggunaan multimedia dan platform media baru atau unik untuk
menyajikan dan berbagi cerita. Pemohon dengan ide untuk narasi multimedia dan longform harus menyertakan rencana dan anggaran untuk elemen-elemen yang menyertai
liputan mereka (cth. Video, foto) dan Saluran distribusi dalam permohonan mereka.
Liputan dapat diproduksi dalam bahasa Inggris atau bahasa lokal, atau keduanya.
Pemohon yang berniat untuk menulis atau menghasilkan liputan dalam bahasa lokal juga
harus menyertakan terjemahan bahasa Inggris. Harap sertakan biaya terjemahan dalam
anggaran, jika perlu.
Harap dinyatakan juga pada formulir anggaran anda jika anda menerima dana dari donor
lain.
PANJANG CERITA YANG DIHARAPKAN

• Liputan berbasis teks: 1.000 hingga 3.000 kata
• Liputan foto: 10-20 gambar dengan keterangan deskriptif dan pengantar singkat 200400 kata

• Paket multimedia: Teks antara 600 hingga 1.500 kata dengan video dan / atau grafik 24 menit, foto dan peta

• Siaran: Potongan video sekitar 4-6 menit panjangnya dengan pengantar singkat, sekitar
200 kata

• Laporan audio / podcast: Panjang file audio hingga 20 menit dengan teks pendek untuk
merangkum audio.
KRITERIA PENJURIAN
Pemohon harus mempertimbangkan hal-hal berikut ketika menyusun proposal liputan
mereka:

• Waktu: Kami berharap hasil liputan atau penulisan yang diusulkan akan diterbitkan
pada 31 Juli 2019.

• Relevansi: Apakah proposal memenuhi kriteria dan tujuan? Mengapa cerita ini penting
dan bagi siapa? Apakah ide utama, konteks dan nilai keseluruhan untuk target audiens
didefinisikan dengan jelas?

• Sudut pandang: Jika berita telah diliput oleh media arus utama, apakah proposal anda
membawa wawasan baru ke dalam topik atau menawarkan sudut pandang yang baru?

• Dampak: Apakah proposal memiliki elemen naratif atau investigasi yang meyakinkan,
yang dapat menginformasikan dan melibatkan, menarik perhatian, memicu perdebatan,
dan mendesak tindakan?

• Mendongeng yang inovatif: Penggunaan pendekatan kreatif dan visualisasi data akan
dianggap sebagai nilai tambah.

• Fisibilitas: Bisakah liputan diselesaikan secara realistis dalam waktu yang ditargetkan?
Apakah anggarannya realistis?

• Keragaman: Kami akan mempertimbangkan distribusi gender dan geografis saat
memilih pemohon selain kriteria di atas.
BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMOHON?
Pemohon harus mengikuti tautan di bawah ini dan mengisi formulir dalam batas waktu
yang tercantum.
Setiap aplikasi akan membutuhkan proposal anggaran terperinci. Anda harus mengikuti
tautan ini, mengunduh serta mengisi formulir anggaran sebelum memulai aplikasi karena
anda akan diminta untuk melampirkannya.
Selain menjawab pertanyaan pada formulir, kami meminta setiap pemohon menyerahkan
resume / CV dan tiga contoh liputan anda.
info.ejn@internews.org
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