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World Economic Forum on East Asia 

Jakarta, Indonesia, 19 – 21 April 2015 

 

Panduan dan Informasi Umum untuk Media Terakreditasi 

 

Mohon diperhatikan bahwa wartawan liputan hanya diundang untuk program publik pada 20-21 April 

  
Kode Etik 

 
World Economic Forum menghagai seluruh liputan media yang berkenaan dengan forum dan bertujuan untuk 
menciptakan suasana kolegial antara peserta dan wartawan. Oleh karena itu, World Economic Forum dibuka 
untuk media dengan beberapa ketentuan berlaku. 
 
Seluruh wartawan dimohon untuk menghormati forum eksklusif ini dan mematuhi pedoman di bawah ini. 
Wartawan yang tidak menghormati pedoman ini, atau bersikap agresif atau mengganggu, akreditasi yang 
dimiliki akan ditarik. Selain itu, akreditasi dari seluruh tim yang bersangkutan juga akan ditarik dari forum ini 
dan untuk pertemuan World Economic Forum lainnya. 

 

Akreditasi 
 

Seluruh wartawan dan staf teknis media (juru kamera, penata suara, fotografer, dll.) yang ingin meliput World 
Economi Forum on East Asia harus diakreditasi oleh World Economic Forum. Mohon diperhatikan bahwa 
pendaftaran akreditasi wartawan secara online ditutup pada Jumat, 27 Maret 2015. Tidak akan ada 
akreditasi yang diberikan di lokasi forum. 

 

Registrasi dan Rincian Logistik 
 
Forum akan berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta, Indonesia. 
Silakan klik di sini untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai lokasi acara. 
 
Pendaftaran untuk media terakreditasi akan dilaksakan di lobi hotel pada hari Minggu, 19 April 2015 pukul 
14.00 hingga 18.00, dan akan dilanjutkan di hari berikutnya. Lokasi meja pendaftaran terletak di lobi hotel. 
Wartawan akan memperoleh tanda pengenal khusus dengan foto pribadi yang akan diberikan di meja 
pendaftaran. Tanda pengenal khusus tersebut wajib digunakan setiap saat pada saat acara berlangsung. 
Tanda pengenal khusus akan berlaku pada 20 dan 21 April. Tanda pengenal tidak dapat 
dipindahtangankan. 
 
 
Media Centre berlokasi di Ruang Lotus, yang terletak di lantai dasar Hotel Shangri-La Jakarta. 

 Media Centre buka mulai pukul 07.00 sampai dengan 20.00 pada tanggal 20 dan 21 April. 

 Media Centre akan dilengkapi dengan colokan listrik, telepon, mesin fotokopi dan Wi-Fi. 

 Wartawan dipersilakan menempati tempat duduk manapun. 

 Layanan katering makanan akan disediakan secara terbatas. 

 Siaran media, dokumen latar belakang, laporan dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh World 
Economic Forum akan tersedia di Media Centre dan online di http://www.weforum.org/news 

 

  

http://www.shangri-la.com/jakarta/shangrila/about/
http://www.shangri-la.com/jakarta/shangrila/about/
http://www.weforum.org/news
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Informasi Forum – Informasi lebih lanjut mengenai forum tersedia di: 

http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-east-asia-2015 

 
Bahasa resmi yang digunakan di forum ini adalah Bahasa Inggris. Interpretasi akan diberikan di setiap sesi 
dalam Bahasa Indonesia, Mandarin dan Jepang. 
 

Akses ke Sesi Acara dan Area Umum 
 
Ruang Forum (Plenary) – Sesi yang berlangsung di ruang Forum terbuka untuk wartawan dan direkam. 
Namun, untuk sesi yang ditandai “televised session” dan diproduksi oleh media mitra, pengambilan gambar 
tidak diperbolehkan. Selain itu, aturan di bawah ini akan berlaku: 
 
 

 Kru televisi, radio dan fotografer harus tiba 15 menit sebelum sesi plenary berlangsung untuk 
mempersiapkan peralatan. Kru televisi diminta untuk mempersiapkan kamera liputan di belakang 
ruang Forum. Harap dipastikan untuk membawa lensa jarak jaruh. Jarak antara platform dan 
panggung adalah 20 meter. Tidak ada posisi lain untuk penempatan kamera dikarenakan lorong 
diharuskan untuk selalu dalam keadaan bersih atas alasan keamanan. 

 Fotografer dari agensi internasional diizinkan untuk mengambil foto selama dua menit pada saat 
sesi plenary dimulai. Setelah itu, pengambilan foto tanpa flash diperbolehkan diambil dari samping 
ruangan Forum. 

 Dua speaker akan disediakan untuk media radio dan televisi. Mixer board hanya akan menyediakan 
bahasa yang digunakan pada saat sesi berlangsung. 

 
Seluruh sesi berlangsung di Ruang Arena (sesi ekslusif oleh media partner), Ruang Connect dan 
Exchange yang terbuka untuk media dan direkam. Pengambilan video tidak diperbolehkan. Seluruh 
ruangan akan dibuka untuk wartawan liputan 10 menit sebelum setiap sesi dimulai. 
 

 Pengambilan video tidak diperbolehkan pada sesi yang bertanda “televised session”, 
dikarenakan hak cipta dimiliki oleh jaringan yang menjadi penyelenggara sesi tersebut. 

 Dikarenakan keterbatasan tempat, pengambilan video tidak diperbolehkan di Ruang Connect 
dan Exchange. Fotografer yang terakreditasi hanya diperbolehkan mengambil foto selama dua 
menit pada saat sesi dimulai. Setelah itu, hanya pengambilan foto tanpa flash yang diperbolehkan. 

 Fotografer akan diminta untuk meninggalkan ruangan pada saat sesi dimulai. 

 Speaker akan disediakan untuk media radio. Mixer board hanya akan menyediakan bahasa yang 
digunakan pada saat sesi berlangsung. 

 Prioritas tempat duduk akan diberikan kepada peserta. 
 
Sesi yang berlangsung di ruang Forum dan Arena akan disiarkan langsung dalam Bahasa Inggris di 
http://wef.ch/live. Untuk rekaman siaran, silakan menghubungi Fon Mathuros di ma@weforum.org. Informasi 
lebih lanjut mengenai forum tersedia di homepage kami: http://wef.ch/ea15. 
 
Seluruh wartawan liputan dimohon dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan di 
SELURUH sesi yang dihadiri. Pertanyaan dapat diajukan pada saat konferensi pers atau wawancara. 
 

Layanan Teknis 

 
Berita Satu dan Emtek adalah media mitra liputan World Economic Forum on East Asia 2015. Mereka akan 
melakukan pengambilan gambar untuk sesi utama (plenary) di Forum Room dan sesi yang berlangsung di 
Arena Room. 
 
Untuk rekaman siaran, silakan menghubungi Fon Mathuros di fma@weforum.org. 
 

Studio Tanpa Perlengkapan 
 

World Economic Forum memiliki satu ruangan wawancara tanpa perlengkapan yang dapat digunakan. 

Ruangan dapat direservasi selama 30 menit dengan sistem yang datang pertama yang dapat menggunakan. 

Untuk mereservasi, silakan menghubungi Di Dai di di.dai@weforum.org. 

 

http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-east-asia-2015
http://wef.ch/live
mailto:ma@weforum.org
http://wef.ch/ea15
mailto:fma@weforum.org
mailto:di.dai@weforum.org


 

 

 

   

 3 

Pertanyaan yang Sering Diajukan / FAQ 
 
 Jika wartawan membutuhkan visa untuk masuk ke Indonesia, silakan segera proses visa Anda. 

Sementara waktu, silakan mengubungi Di Dai di di.dai@weforum.org dengan segera. World Economic 
Forum akan mengirim email kepada Anda secara langsung untuk memberikan surat rekomendasi visa. 

 Mohon diperhatikan bahwa kami tidak mengatur penerbangan atau akomodasi hotel, maka pemesanan 
merupakan tanggung jawab masing-masing. 

 Mohon menggunakan pakaian bisnis kasual selama acara berlangsung. 
 

Kebijakan Penyebutan Nama Kegiatan 
 
World Economic Forum mensyaratkan bahwa penyebutan nama kegiatan secara lengkap harus selalu 
dilakukan dalam semua laporan yang berkaitan dengan kegiatannya. 
 

 Media Cetak / Radio – Setiap artikel atau interview yang berasal dari kegiatan 2015 World Economic 
Forum on East Asia harus menyebutkan World Economic Forum atau 2015 World Economic Forum on 
East Asia di dalam liputannya. 

 Televisi – Setiap program atau interview yang yang berasal dari kegiatan World Economic Forum on East 
Asia harus menyebutkan World Economic Forum atau menampilkan logo Forum. Jika Anda membutuhkan 
logo atau backdrop World Economic Forum, silakan menghubungi Di Dai melalui email di 
di.dai@weforum.org. 

 Foto – Setiap foto yang dipublikasikan mengenai 2015 World Economic Forum on East Asia harus 
menyebutkan keterangan gambar World Economic Forum. 

 Publikasi Online – Setiap artikel atau wawancara yang bekaitan dengan World Economic Forum on East 
Asia harus menyebutkan World Economic Forum. Jika Anda ingin membuat link ke website World 
Economic Forum, silakan hubungi website@weforum.org. 

 Media Sosial – Kami mengundang wartawan untuk mem-follow akun twitter World Economic Forum di 
@Davos dan akun pemberitaan langsung kami di @WEF, di mana kami akan memberikan kutipan-
kutipan penting dari sesi utama (plenary) dan akan banyak ditemukan percakapan mengenai acara ini di 
Twitter. Wartawan diperbolehkan menambahkan hastag #EA15 ketika men-tweet informasi yang 
berhubungan dengan acara ini. 

 

Kontak Tim Media 
 

 Untuk akreditasi, wartawan liputan, dan pertanyaan terkait visa,  harap menghubungi: Di Dai di 
di.dai@weforum.org, Tel.:+41 22 869 1405 

 Untuk media-media Indonesia, harap menghubungi: Priskila Mersiawati di 
priskila.mersiawati@ogilvy.com, Tel.: +62 812 800 19489 

 Untuk peliputan khusus atau wawancara, harap menghubungi: Di Dai di di.dai@weforum.org, 
Tel.:+41 22 869 1405  

 Untuk host broadcasters dan pertanyaan lainnya, harap menghubungi:Fon Mathuros di 
fmathuro@weforum.org, Tel.: +41 22 869 1403  
 

 

Tautan yang Mungkin Berguna 
 

 

 
 
 

 Ikuti pemberitaan World Economic Forum on East Asia pada http://wef.ch/ea15 

 Temukan untuk Ringkasan Pertemuan dan Sekilas tentang Program di sini 

 Lihat kumpulan foto acara terbaik melalui Flickr di http://wef.ch/pix  

 Tonton langsung sesi pada webcasts di http://wef.ch/live  

 Jadi penggemar Forum di Facebook pada http://wef.ch/facebook  

 Ikuti Forum di Twitter di http://wef.ch/twitter dan http://wef.ch/livetweet  

 Ikuti kami di Google+ pada http://wef.ch/gplus  

 Baca Blog kami di http://wef.ch/agenda  

 Lihat kegiatan Forum mendatang di http://wef.ch/events  

 Langganan siaran berita mengenai Forum di http://wef.ch/news 
 

mailto:di.dai@weforum.org
mailto:di.dai@weforum.org
mailto:website@weforum.org
mailto:di.dai@weforum.org
mailto:priskila.mersiawati@ogilvy.com
mailto:di.dai@weforum.org
mailto:fmathuro@weforum.org
http://wef.ch/ea15
http://wef.ch/pix
http://wef.ch/live
http://wef.ch/facebook
http://wef.ch/twitter
http://wef.ch/livetweet
http://wef.ch/gplus
http://wef.ch/agenda
http://wef.ch/events
http://wef.ch/news
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About the World Economic Forum 
 

Mengenai World Economic Forum 
 

World Economic Forum adalah lembaga internasional yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup 
bangsa-bangsa melalui kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam semangat kewarganegaraan global. 
Forum ini menyatukan para pelaku bisnis, politisi, akademisi dan pemimpin masyarakat lain untuk membentuk 
agenda dalam ruang lingkup global, regional serta industri. 
 

Tergabung sebagai lembaga nirlaba pada tahun 1971 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss, Forum ini adalah 
forum independen, tidak memihak, dan tidak terikat dengan kepentingan kelompok tertentu. Forum ini bekerja 
sama erat dengan seluruh organisasi internasional terkemuka (www.weforum.org). 
 

http://www.weforum.org/

