KEWARTAWANAN
PENYIASATAN:
KURSUS ASAS
Tarikh: 12 & 13 (Jumaat & Sabtu), 19 & 20 (Jumaat & Sabtu) Mac 2021
Siapa Boleh Sertai?
Pelajar bidang kewartawanan dan wartawan yang ingin belajar
bagaimana memulakan menulis laporan dan cerita/berita
penyiasatan
Aktivis dan penyelidik yang kerjanya menumpukan kepada
kebertanggungjawaban dan keadilan sosial (misalnya,
mendedahkan penyalahgunaan kuasa, rasuah dan perkara yang
membahayakan masyarakat dan alam sekitar)
Walaupun tidak ada sebarang prasyarat, peserta diharapkan
memiliki kemahiran asas komputer.
Ini adalah bengkel permulaan dan bukan untuk wartawan
penyiasatan yang berpengalaman.

Pemberian geran penulisan bernilai
EUR2,000 untuk peserta terpilih setelah
selesai bengkel.
TARIKH TUTUP PENYERTAAN: 1 MAC 2021
DAFTAR SEKARANG UNTUK BENGKEL PERCUMA INI!

Daftar disini
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Hasil Latihan
Memahami perbezaan kriteria, proses dan fokus antara
pelaporan biasa dan penyiasatan
Mampu mengesahkan, mengatur dan menggunakan data,
dokumen, dan sumber terbuka khusus untuk penyelidikan dan
penyiasatan
Wawancara dan sumber maklumat secara berkesan dari orang
sekeliling (sumber manusia)
Menerapkan struktur naratif yang menarik untuk
membentangkan dan menulis cerita penyiasatan berdasarkan
hipotesis

Topik Pembelajaran

Pengenalan Kewartawanan Penyiasatan
Menyusun data dan dokumen
Menggunakan sumber terbuka
Menggunakan sumber manusia
Pemeriksaan dan pengesahan fakta
Menyusun & menulis cerita secara
berkesan

Bagaimana bengkel ini akan dilaksanakan?
Pelatih-pelatih merupakan barisan wartawan penyiasat
yang telah memenangi anugerah tempatan dan
antarabangsa dan mereka berpengalaman untuk melatih
bagi setiap modul sukatan pelajaran. Mereka akan
membahas setiap topik, sambil berkongsi pengalaman dan
tips yang berkesan.
Peserta diharapkan membawa kisah/cerita atau isu mereka
sendiri yang ingin mereka selidik ke dalam bengkel ini.
Bengkel ini akan dijalankan secara dalam talian selama 4
hari pada hari Jumaat dan Sabtu berturut-turut selama 2
minggu.

Pelatih Utama
Khairil Yusof adalah wartawan data penyiasat dan penyelidik yang
berusaha menerapkan kaedah inovatif data terbuka dan mengikut
standard, untuk ketelusan dan anti-rasuah. Selain mengembangkan
dan mendukung wartawan mengenai kaedah penyiasatan terhadap
rasuah,
dia
juga
merupakan
pelatih
keselamatan
digital
yang
berpengalaman.
Dia
adalah
pengasas
Sinar
Project,
sebuah
organisasi
yang
mengumpulkan statistik kerajaan yang tidak kemas dan mengubahnya
menjadi data yang boleh digunakan untuk orang ramai dan wartawan.
Dia memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam melaksanakan
program untuk agensi PBB, kerajaan dan NGO-NGO di Asia Pasifik
termasuk hak digital, hak asasi manusia, hak buruh, dan alam sekitar.
sinarproject.org
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