
Panggilan untuk proposal: Hibah Inisiatif Media Lautan 2022: Meliput Laut Lepas 

Tutup: Rabu, 23 Februari 2022 

EJN menawarkan hibah kepada jurnalis di seluruh dunia untuk mendukung produksi liputan mendalam 
tentang laut lepas. 

Harap membaca bagian berikut ini dengan cermat, karena didalamnya terdapat informasi penting 
tentang kelayakan dan proses aplikasi. 

 

Ikhtisar 

Lautan adalah dasar dari planet tempat kita hidup. Sebagai sistem pendukung kehidupan yang vital bagi 
Bumi, laut mengatur iklim global, menyediakan sejumlah besar protein, dan berfungsi sebagai penyerap 
karbon yang masif. 

Interaksi antara lautan, atmosfer, dan dampak manusia mengubah iklim kita dan lautan itu sendiri, dan 
perubahan itu semakin intensif. Namun kenyataan yang kita hadapi tidak selalu diketahui atau dipahami 
sepenuhnya baik oleh masyarakat maupun pembuat kebijakan. 

Untuk mengisi celah ini, Inisiatif Media Kelautan global EJN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas berita terkait laut di media; dan membangun kapasitas jurnalis untuk meningkatkan liputan 
mereka tentang topik yang berkaitan dengan laut. 

Salah satu sisi dari lautan global yang relatif sedikit mendapat perhatian adalah laut lepas, area yang 
mewakili dua pertiga permukaan laut dan 95% total habitat bumi berdasarkan volume  

Dengan dukungan daro Yayasan Keluarga Paul M. Angell, EJN menawarkan hingga 10 hibah liputan 
kepada jurnalis terpilih untuk meliput isu-isu laut lepas. Selain mendapatkan pendanaan, jurnalis terpilih 
akan menerima dukungan dari mentor-mentor berpengalaman selama proses produksi liputan. 

Tema liputan 

Kami menyambut ide-ide liputan yang fokus pada laut lepas – pentingnya dan hubungannya dengan 
perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan masalah global lainnya; ancaman terhadap laut; dan 
upaya yang saat ini dilakukan untuk melindungi dan mengelola kawasan laut, seperti upaya PBB untuk 
merundingkan perjanjian Keanekaragaman Hayati Laut di luar Yurisdiksi Nasional atau Marine 
Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ). 

Jurnalis dapat mengeksplorasi isu-isu kelautan seperti dampak pengasaman dan eutrofikasi laut, polusi 
laut, IUU/penangkapan ikan berlebihan, eksplorasi dasar laut dan penambangan laut dalam, serta 
tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tata kelola dan konservasi, di antara topik lainnya. 

Kami ingin mendukung produksi liputan yang meningkatkan kesadaran tentang laut lepas dan 
mendorong percakapan di antara masyarakat dan pembuat kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan 
regional. Kami sangat tertarik dengan kolaborasi dan liputan lintas batas. Proposal yang fokus pada topik 
atau cerita yang belum banyak dibahas/diliput akan diutamakan. Isu-isu yang sudah banyak mendapat 
liputan media atau tidak memberikan sudut pandang yang unik terhadap tantangan lingkungan memiliki 
kesempatan lebih kecil untuk di seleksi. 



Harap diperhatikan: Untuk tujuan hibah ini, kami tidak mencari ide liputan yang terkait secara eksklusif 
dengan perairan dekat pantai dan masalah pesisir. 

Kelayakan 

Pemohon dapat berasal dari negara mana pun di dunia; prioritas akan diberikan kepaeda pemohon dari 
negara pesisir yang meliput komunitas asal mereka. 

Permohonan dari kelompok jurnalis tetap layak, terutama bila terdiri dari peserta dari  beberapa negara 
yang ingin menghasilkan proyek liputan lintas batas. Namun, proposal harus dibuat atas nama pemohon 
utama yang akan bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan EJN dan menerima dana hibah 
mewakili kelompok. Kelompok jurnalis yang ingin menghasilkan liputan lintas batas akan sangat disukai 
oleh panel juri. 

Untuk kesempatan hibah ini, EJN hanya menerima aplikasi dalam Bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, 
Portugal, dan Indonesia. Untuk saat ini kami belum memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan 
aplikasi dalam bahasa lainnya. Pemohon harus memiliki pemahaman bahasa Inggris yang baik, atau 
memiliki penerjemah untuk membantu komunikasi dengan staf Internews. 

Kesempatan ini terbuka untuk jurnalis yang bekerja di media apa pun (online, cetak, televisi, radio) dan 
para praktisi media lainnya yang memiliki pengalaman liputan dan riwayat meliput isu-isu lingkungan. 
Kami mendorong aplikasi dari jurnalis lepas dan staff dari semua organisasi media – internasional, 
nasional, lokal, dan berbasis-komunitas. 

EJN berhak untuk mendiskualifikasikan pemohon dari pertimbangan jika terbukti terlibat dalam perilaku 
profesional yang tidak etis atau tidak pantas. 

Pendekatan & format 

Kami berharap memberikan hibah untuk 10 cerita dengan besaran anggaran rata-rata $1200 
(Rp17,000,000). Secara umum, aplikasi dengan anggaran yang lebih kecil akan lebih kompetitif, namun 
kami akan mempertimbangkan hibah dengan anggaran yang lebih besar untuk liputan yang 
menggunakan pendekatan inovatif, kolaboratif atau investigatif, yang mungkin membutuhkan dana 
lebih besar dan memakan waktu. 

Kami berencana memberikan hibah ini pada bulan Maret dengan harapan bahwa semua liputan sudah 
akan diterbitkan paling lambat di bulan September. Pemohon perlu mempertimbangkan jadwal waktu 
ini ketika menyusun rencana kerja mereka. 

Semua pemohon diminta untuk memberikan anggaran terperinci beserta justifikasi untuk jumlah yang 
diajukan dengan menggunakan template yang disediakan. Kami meminta anda untuk 
mempertimbangkan apa saja yang anda akan butuhkan untuk melakukan peliputan ini. Kami mohon 
anggaran yang diajukan masuk akal dan memperhitungkan juga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk 
liputan seperti untuk perjalanan, dan penginapan. Kami berharap liputan dihasilkan menggunakan 
peralatan yang sudah ada atau dimiliki atau dapat diakses oleh pemohon (termasuk kamera, drone, 
lampu, tripod, dsb) dan kami akan  lebih memilih anggaran yang tidak mengalokasikan anggaran yang  
besar untuk peralatan. 



Kami menganjurkan para jurnalis untuk mengikuti praktik terbaik untuk Covid-19 ketika melakukan kerja 
lapangan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun narasumber yang akan anda wawancara. Jika 
diperlukan, pemohon perlu memasukan biaya tekait Covid seperti tes atau alat pelindung diri dalam 
anggaran anda. 

Hasil liputan dapat diproduksi dalam bahasa apa pun. Namun, pemohon yang akan menulis atau 
memproduksi liputan dalam bahasa setempat perlu juga memasukan biaya penerjemahan dalam 
anggaran mereka bila perlu. 

Mereka yang menerima hibah memiliki kebebasan untuk terlebih dahulu menerbitkan atau menyiarkan 
liputan mereka di media dimana mereka terafiliasi, selama EJN dan Yayasan Keluarga Paul M. Angell juga 
diberikan hak dan kebebasan untuk mengedit, menerbitkan, menyiarkan dan mendistribusikan hasil 
liputan tersebut. Jurnalis lepas perlu menunjukkan rencana publikasi atau penyiaran, dan semua 
pemohon dianjurkan untuk menyertakan  surat dukungan dari editor yang menyatakan dengan jelas 
bahwa media tersebut akan menerbitkan liputan yang dihasilkan dari dana hibah ini. 

Kriteria penjurian 

Pemohon perlu mempertimbangkan beberapa poin dibawah ini ketika menyusun proposal liputan 
mereka: 

• Relevansi: Apakah proposal memenuhi kriteria dan obyektif dari panggilan? Kenapa liputan ini 
penting dan untuk siapa? Apakah ide utama, konteks, dan nilai secara keseluruhan terhadap 
audiens dipaparkan secara jelas? 

• Sudut: Jika liputan ini sudah pernah di lakukan sebelumnya, apakah proposal anda membawa 
wawasan baru terhadap topiknya, atau menawarkan sudut pandang baru? 

• Dampak: Apakah proposal anda memiliki narasi atau elemen investigatif yang menarik yang 
akan menginformasikan dan melibatkan, menarik perhatian, memicu perdebatan dan 
mendorong aksi? 

• Storytelling yang inovatif: Penggunaan pendekatan kreatif, multimedia, dan visualisasi data 
merupakan nilai tambah. 

Proses alikasi 

• Tekan tombol ‘Apply Now’ di bagian atas laman 
• Jika anda memiliki akun, anda perlu log in. Dikarenakan EJN baru memperbarui laman kami, 

anda mungkin perlu mereset ulang kata kunci dengan menekan tombol “Forgot password?” di 
laman log in.  Jika belum, anda harus mendaftar akun baru dengan klik “Log in” di bagian atas 
kanan laman dan tekan tombol “Sign up” dibagian bawah laman yang terbuka. Klik disini untuk 
melihat bagaimana anda dapat membuat akun baru, dan disini untuk melihat bagaimana anda 
dapat me-reset kata kunci anda. 

• Jika anda memulai permohonan dan ingin kembali untuk melengkapi di kemudian hari, anda 
bisa klik ‘Save Draft’. Untuk kembali ke draft, anda perlu kembali ke tombol ‘Opportunity’ dan 
klik ‘Apply Now’ untuk menyelesaikan aplikasi anda. 

• Aplikasi perlu menyertakan anggaran terperinci dengan justifikasi untuk jumlah yang diajukan. 
Unduh template anggaran sekarang dengan mengklik tautan ini. Kami berharap aplikasi akan 
merefleksikan peralatan apa saja yang dimiliki atau dapat diakses oleh pemohon (termasuk 

https://earthjournalism.net/resources/staying-safe-while-reporting-on-covid-19
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Make%20an%20Account%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Reset%20Your%20Password%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2021-11/EJN%20Story%20Grant%20Budget%20Template_GBP.xlsx


kamera, drone, lampu, tripod, etc) dan kami tidak akan mempertimbangkan anggaran yang 
fokus pada pembelian peralatan baru. Kami akan mempertimbangkan biaya untuk gaji reporter, 
terutama jika pemohon adalah seorang jurnalis lepas, namun ini seharusnya sebagian kecil dari 
jumlah anggaran yang diajukan. Harap sertakan biaya penerjemahan, jika diperlukan. Jika anda 
menerima pembiayaan/hibah dari donor lainnya, harap dinyatakan dalam formulir anggaran 
anda. 

• Anda harus mengirimkan dua contoh liputan atau tautan liputan/karya anda yang relevan. Anda 
akan diminta untuk mengunggah contoh atau tautan ini setelah anda memulai proses 
permohonan, mohon dipersiapkan terlebih dahulu. 

Jika anda mengalami kesulitan dalam proses mengirimkan aplikasi atau memiliki pertanyaan tentang 
hibah ini, silahkan kirim email ke info.ejn@internews.org. Mohon untuk tidak menghubungi alamat 
email Internews lainnya mengenai kesempatan ini, karena kami tidak akan menerima pesan anda. 

Permohonan yang dikirimkan setelah batas waktu tidak akan dipertimbangkan. 
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