
 
 

Internews’ Earh Journalism Network (EJN) mengundang jurnalis dari Jakarta, Indonesia 
untuk mengikuti lokakarya media tentang polusi udara di Jakarta. 

 

 
  

Lokakarya tatap muka selama tiga hari ini akan membantu para jurnalis 
mendapatkan wawasan mendalam tentang ilmu polusi udara, sumbernya, 
dampak kesehatannya, dan solusi utama untuk memeranginya. EJN akan 
memfasilitasi interaksi dengan narasumber ahli dan yang terpenting, 
komunitas yang menghadapi tantangan nyata dari polusi udara. 

 
Lokakarya akan diadakan di Jakarta, Indonesia dari tanggal 30 May - 1 
Juni 2022. 

• EJN akan menyediakan konsumsi dan memberikan tunjangan 
untuk transportasi local 

• Aplikasi terbuka untuk jurnalis media cetak, online, radio, dan 
televisi. 

• Kami khususnya mendorong jurnalis perempuan dan awal karir 
untuk melamar 
  



Kelayakan 

• Pelamar harus bisa berkomitmen untuk menghadiri semua hari 
lokakarya. 

• Memiliki pengalaman meliput topik-topik sains dan/atau 
lingkungan. 

• Memahami dan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia 
(sesi lokakarya akan di sampaikan dalam Bahasa Indonesia). 

• Mengizinkan publikasi ulang liputan yang diterbitkan di media 
masing-masing sebagai hasil dari partisipasi mereka dalam 
lokakarya, di laman EJN. 
  

Cara untuk melamar 

 
• Klik tombol ‘Apply now’ di bagian atas laman ini. 
• Jika Anda memiliki akun, Anda perlu log in sebelum memasukan 

aplikasi. Karena kami baru saja memperbaharui situs web kami, 
Anda mungkin perlu mengatur ulang kata sandi Anda dengan 
klik tombol “Forget password?” pada laman log in. Jika Anda 
belum memiliki akun, silahkan daftar dengan terlebih dahulu 
tekan tombol “Log in”  pada bagian atas kanan laman dan tekan 
tombol “Sign up” pada bagian bawah laman yang terbuka. Klik 
disini untuk petunjuk terperinci tentang cara membuat akun, dan 
disini untuk mengatur ulang kata sandi. 

• Jika Anda mulai mengisi aplikasi dan ingin kembali untuk 
melengkapi di kemudian waktu, Anda bisa klik tombol “Save 
Draft”. Untuk kembali ke file draf, Anda perlu kembali ke laman 
“Opportunity” dan klik tombol “Apply now” lagi untuk 
menyelesaikan aplikasi. 

• Jurnalis tetap perlu menyertakan surat persetujuan dari editor 
atau media untuk mengikuti seluruh rangkaian lokakarya; 
jurnalis lepas tidak memerlukan surat persetujuan. 

• Aplikan perlu menyertakan dua contoh liputan sebelumnya yang 
telah terbit atau tautan terhadap liputan yang terbit online. 
Liputan dengan topik polusi udara bisa disertakan jika ada. 
 

Jika Anda menghadapi kesulitan dalam memasukan aplikasi atau memiliki 
pertanyaan tentang hibah ini, silahkan hubungi kami melalui email ke 
info.ejn@internews.org. Mohon untuk tidak menghubungi alamat email 
Internews yang lain berkaitan dengan program ini karna kami tidak akan 
menerima informasi tersebut. 

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
mailto:info.ejn@internews.org


 

 

 

Aplikasi yang dikirim setelah batas waktu tidak akan dipertimbangkan. 

Lokakarya ini merupakan bagian dari proyek Clean Air Catalyst (Catalyst) 
yang merupakan program unggulan yang diluncurkan oleh U.S. Agency for 
International Development (USAID) dan dipimpin oleh kemitraan global 
beberapa organisasi termasuk World Resources Institute, Environmental 
Defense Fund, dan Internews. 
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Gambar spanduk: Kabut asap tebal di atas kota Jakarta, Indonesia, terlihat 
jelas saat senja / Kredit: Mac Coates via Flickr. 

 
 

 

https://www.flickr.com/photos/49246618@N04/4723737676/
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