Formulir Pendaftaran Pelatihan
Mohon dilengkapi oleh pelamar.
No. Proyek:

AAS21-AA31
Photo

Judul:

“Jurnalisme Lingkungan: Perairan di kawasan
Indo-Pasifik – Nadi Kehidupan dan Sumber Konflik”

(Mohon tuliskan nama sesuai KTP atau paspor)

Nama:

Temoat/
Tanggal lahir:

Kewarganegaraan:
Jabatan:

Gender:

□ Pria

□ Perempuan

□ Lain-lain

Rincian kontak:
Alamat:

Kota/Negara:
No telp.:
Email:

Apakah Anda mendaftar sebagai perseorangan atau anggota (maksimal anggota tim dua
orang)?

□ Individual

□ Tim (max. 2 orang)

Jika mendaftar sebagai tim: Mohon tuliskan nama anggota tim lainnya.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Anda termasuk:

□ Jurnalis tetap di media
□ Blogger

□ Jurnalis paruh waktu
□ Influencer

□ Jurnalis warga
□ Lainnya…………..

Pengalaman di bidang jurnalistik:

□ Kurang dari setahun

□ Setahun

□ 2 tahun

□ 3 tahun

□ Lebih dari 3 tahun
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Beri tanda tingkat kemampuan Anda di bidang ini yang tertera di bawah ini (0 = tidak
ada pengalaman - 3 = sudah sangat terampil)
Bidang

0

1

2

3

Mohon jelaskan keterampilan Anda.

Reportase jurnalistik.

Mobile reporting

Jurnalisme
lingkungan.

Bahasa apa saja yang Anda kuasai dan sejauh mana kemampuan bahasa yang Anda
kuasai: (1 = dasar, 2 = rata-rata, 3 = baik, 4 = sangat baik, 5 = sempurna)
Bahasa

Paham

Bicara

Menulis

Sekolah Menengah Atas:
Tahun pendidikan:

Ijazah (SMU/STM; lain-lain):

Tahun lulus:
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Universitas/Perguruan tinggi:
Jurusan/Sarjana/Master

Periode

Nama dan lokasi institusi

Pengalaman kerja:
Posisi

Dari tahun
…sampai
tahun….

Nama perusahaan
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Di media manakah/di platform media mana Anda terutama menerbitkan karya
jurnalistik? Harap sertakan tiga contoh karya jurnalistik Anda sebelumnya dan tautan
internet atas produk Anda.

Keuntungan apa yang Anda harapkan dari proyek ini? Apa motivasi terkuat Anda untuk
berpartisipasi dalam training ini?

Jadwal dan peralatan untuk pelatihan mobile reporting dan jurnalisme lingkungan:
Apakah Anda bersedia untuk mengikuti dua lpelatihan online tentang jurnalisme
lingkungan dan mobile journalism dan pelatihan lingkungan yang kami gelar?
Pelatihan ini akan berlangsung 4 sesi, masing-masing setengah hari pada sore hari
tanggal 27-28 Mei, 02 dan 04 Juni serta 17-18 Juni dan 23-24 Juni 2021.

□ Ya

□ Tidak
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Jika memungkinkan, apakah perusahaan Anda akan membebaskan Anda dari
pekerjaan selama Anda mengikuti dua pelatihan ini?

□ Ya

□ Tidak

Apakah Anda memiliki akses ke laptop atau komputer dengan koneksi internet stabil yang
dapat Anda gunakan selama mengikuti lokakarya pelatihan?

□ Ya

□ Tidak

Konferensi Jurnalisme Lingkungan di Indonesia:
Apakah Anda bersedia mengikuti konferensi jurnalisme lingkungan di Indonesia pada
bulan November 2021?

□ Ya

□ Tidak

Jika memungkinkan, apakah perusahaan Anda akan mengizinkan Anda mengikuti konferensi
jurnalisme lingkungan tersebut di atas?

□ Ya

□ Tidak

Catatan:
Detail pribadi pelamar yang diberikan di atas akan disimpan untuk tujuan internal dan yang hanya
dalam kaitannya dengan proyek ini.
Karyawan Deutsche Welle serta keluarga/kerabat mereka tidak diperbolehkan ikut serta dalam
kompetisi.
Jika terjadi perselisihan, teks aplikasi bahasa Inggris adalah versi yang digunakan untuk penyelesaian
masalah.
Jika produk media akhir kontestan memenuhi standar jurnalistik Deutsche Welle (DW), DW dapat
mempublikasikannya melalui saluran penyiarannya. Dalam hal itu, DW akan membuat perjanjian
lisensi terpisah dengan peserta.
Konferensi jurnalisme lingkungan dan pelatihan tingkat lanjut hanya akan berlangsung di Jakarta,
Indonesia jika kondisi terkait pandemi Covid-19 memungkinkan. Jika konferensi di tempat
memungkinkan, DW Akademie akan menanggung biaya peserta untuk perjalanan, akomodasi,
makanan, dan biaya visa. Jika pandemi atau kondisi buruk lainnya membuat konferensi di tempat yang
direncanakan tidak memungkinkan, acara akan berlangsung secara online. Dalam hal ini, tidak ada
pembayaran yang akan dilakukan untuk biaya perjalanan, akomodasi, makanan, atau visa.
Mohon kirimkan dokumen-dokumen berikut:
• Formulir aplikasi dalam bahasa Indonesia atau Inggris (diisi, ditandatangani dan dipindai sebagai file
.pdf). Jika Anda mendaftar sebagai sebuah tim, setiap anggota tim perlu mengisi formulir
aplikasi/pendaftaran mereka sendiri-sendiri.
• Proposal cerita untuk mobile reporting Anda dalam bahasa Indonesia atau Inggris (dilengkapi dan
dipindai sebagai file .pdf). Jika Anda melamar sebagai tim, harap isi formulir proposal dalam satu
proposal bersama.
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• Fotokopi paspor (formatnya sebagai file .pdf) atau kartu identitas (KTP).
• Link atau tautan dengan akses ke video yang Anda buat (dalam bahasa Indonesia atau Inggris) mohon
diunggah ke folder Dropbox atau Google Drive Anda. Video tersebut diharap menggambarkan
keterampilan pelaporan video dasar. Jika Anda mendaftar sebagai tim, setiap anggota tim perlu
mengunggah videonya sendiri.
Jika lolos seleksi dan diundang untuk berpartisipasi dalam proyek ini, saya setuju untuk:
• Berpartisipasi dalam pelatihan online, mobile journalism (27-28 Mei dan 02, 04 Juni
2021) dan jurnalisme lingkungan (17-18 Juni dan 23-24 Juni 2021),
• Mengerjakan satu laporan jurnalistik seluler (mobile reporting) bekerja sama dengan
mentor DW dan menyerahkan versi final sebelum tanggal 31 Agustus 2021,
• Jika terpilih sebagai pemenang / tim pemenang, mengikuti Konferensi Jurnalistik
Lingkungan di Jakarta, Indonesia, pada bulan November 2021.

Kota, Tanggal

Tanda tangan pelamar
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