
ASAH
PELAPORAN
ANDA 

SIAPA BOLEH SERTAI?

BENGKEL
KEWARTAWANAN

DATA 2.0

BILA?

Wartawan yang berkomited untuk melaporkan atau menyelidik masalah berdasarkan
kepentingan umum menggunakan pendekatan berdasarkan data.
Aktivis dan penyelidik yang bekerja dengan data dan ingin belajar bagaimana mengolah
cerita dari data mereka dan menyampaikannya kepada orang ramai.
Walaupun tidak ada prasyarat, peserta diharapkan mempunyai kemahiran asas komputer.
Ini bukan bengkel sains data, analisis data atau analitik.

 19 (Jumaat), 20 (Sabtu), & 26 (Jumaat),
27 (Sabtu) Februari 2021

Pemberian geran penulisan bernilai

EUR2,000 untuk peserta terpilih setelah

selesai bengkel

Daftar sini

Syarat Penyertaan: Pemohon diminta untuk 'pitch' atau mencari idea cerita atau topik yang
ingin mereka lakukan menggunakan pendekatan berdasarkan data. Pemilihan akan dibuat

berdasarkan idea mereka dan faktor yang lain-lain.

Tarikh tutup penyertaan: 4 Februari 2021

Daftar sekarang untuk bengkel PERCUMA ini!



ASAH
PELAPORAN
ANDA 

SIAPA BOLEH SERTAI?

BENGKEL
KEWARTAWANAN

DATA 2.0
HASIL LATIHAN

Wartawan yang berkomited untuk
melaporkan atau menyelidik masalah
berdasarkan kepentingan umum
menggunakan pendekatan berdasarkan
data.
Aktivis dan penyelidik yang bekerja
dengan data dan ingin belajar bagaimana
mengolah cerita dari data mereka dan
menyampaikannya kepada orang ramai.
Pemohon diminta untuk 'pitch' atau
mencari idea cerita atau topik yang ingin
mereka kerjakan menggunakan
pendekatan berdasarkan data. Pemilihan
akan dibuat berdasarkan idea mereka dan
faktor yang lain.

Memahami kepentingan dan kesan
kewartawanan data dengan meneliti
laporan data berdasarkan komuniti terbaik
dari negara-negara terpilih.
Mengembangkan kemahiran berfikir kritis
dan penyelidikan asas peserta untuk
mengkaji isu-isu kepentingan awam
menggunakan data. Ini merangkumi
kemahiran asas untuk mencari dan
menganalisis data dalam talian dan
menyediakannya untuk analisis mudah
untuk membantu pelaporan anda.
Memperoleh kemahiran asas untuk
menyampaikan pandangan dari data
menggunakan alat visualisasi ringkas
termasuk carta dan peta dalam talian.

* Walaupun tidak ada prasyarat, peserta diharapkan memiliki kemahiran asas komputer.
* Bengkel ini BUKAN berkenaan sains data, analisis data atau analitik

BILA?

19 (Fri), 20 (Sat), & 26 (Fri), 27 (Sat) 
Februari 2021



BAGAIMANA BENGKEL INI DIADAKAN?

Kami percaya pembelajaran dengan praktikal adalah cara terbaik untuk memperoleh

kemahiran baru. Itulah sebabnya bengkel kami sangat interaktif dan praktikal. Ia terdiri

daripada kuiz, perbincangan kumpulan dan latihan langsung langkah demi langkah

pada komputer riba peserta menggunakan set data sebenar.

Peserta diharapkan dapat membawa idea cerita, cadangan atau set data mereka

sendiri ke dalam bengkel.

Bengkel ini akan membantu mereka menggunakan bahan-bahan tersebut

untuk membina projek berdasarkan data mereka sendiri. Bengkel ini boleh

dijalankan secara peribadi, dalam talian atau gabungan kedua-duanya

bergantung kepada perkembangan wabak Covid-19.

PELATIH BENGKEL

Kuek Ser Kuang Keng adalah wartawan digital yang memenangi

pelbagai anugerah, jurulatih kewartawanan data dan perunding

media yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia adalah

pengasas Data-N, sebuah program latihan yang membantu bilik

berita dan wartawan dengan sumber yang terhad untuk

mengintegrasikan kewartawanan data ke dalam pelaporan harian.

Data-N telah membantu penerbitan seperti Foreign Policy, BBC

World Service, Mediacorp, Malaysiakini dan Tempo untuk

memperkukuhkan penceritaan mereka dengan data, komponen

visual dan interaktif. Beliau telah bekerja di beberapa bilik berita

AS termasuk NBC, Foreign Policy, PRI.org dan International Business

Times.

 Pemberian geran penulisan bernilai

EUR2,000 untuk peserta terpilih

setelah selesai bengkel

 Daftar disini

Tarikh tutup penyertaan: 4 Februari 2021

Daftar sekarang untuk bengkel PERCUMA ini!


