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REGISTRASI MEDIA ONLINE


Silakan buka website www.icaap9.org untuk memperoleh keterangan rinci.



Pada waktu melakukan pendaftaran online, Anda harus mengirimkan salinan (fotokopi) kartu
pers Anda dan surat tugas dari media tempat Anda bekerja.



Persyaratan tersebut perlu diterima Sekretariat melalui kurir atau pos, dan akan diteliti dan
disahkan oleh panitia pelaksana (Local Organising Committee) terlebih dahulu.



Wartawan dibebaskan dari biaya pendaftaran, namun biaya perjalanan dan akomodasi tidak
ditanggung oleh panitia.



Para penulis lepas (freelance), penulis bulletin/newsletter, dan pengelola milis (electronic
mailing lists) dimohon membaca persyaratan sebagaimana tertulis dalam website.



Sekretariat akan mengirimkan surat konfirmasi pendaftaran Anda, setelah semua persyaratan
lengkap.



Wartawan yang resmi terdaftar akan menerima congress bags, press kits, dan tanda pengenal
media di Registration Area dengan memperlihatkan surat konfirmasi dan nomer konfirmasi
Anda.



Untuk alasan keamanan, semua peserta kongres (termasuk wartawan) akan diberikan tanda
pengenal berfoto (Photo ID) yang tidak bisa dipakai oleh orang lain, selain Anda sendiri.

PENDAFTARAN DI TEMPAT
(ON‐SITE MEDIA REGISTRATION)


Anda boleh mendaftarkan di tempat, yaitu di Bali International Convention Centre (BICC) pada
Media Desk di Registration Area.



Anda HARUS menunjukkan kartu pers resmi Anda DAN surat tugas dari media tempat Anda
bekerja. Kartu pers dan surat tugas ini akan dicek dulu oleh panitia. Maaf, tanpa persyaratan ini,
pendaftaran Anda tidak akan diproses.



Penulis lepas (freelance), penulis bulletin/newsletter writers, dan pengelola milis (electronic
mailing lists) dimohon merujuk ke informasi dalam website mengenai persyaratan.
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Mohon maaf, apabila Anda tidak membawa persyaratan tersebut, kami tidak bias
memproses pendaftaran Anda sebagai media.



Wartawan yang resmi terdaftar akan menerima congress bags, press kits, dan tanda pengenal
media di Registration Area dengan memperlihatkan surat konfirmasi dan nomer konfirmasi
Anda.



Untuk alasan keamanan, semua peserta kongres (termasuk wartawan) akan diberikan tanda
pengenal berfoto (Photo ID) yang tidak bisa dipakai oleh orang lain, selain Anda sendiri.

MEMASUKI TEMPAT KONGRES


Kongres berlangsung di Bali International Convention Centre (BICC), yang bersebelahan dengan
Westin Hotel di Nusa Dua.



Anda HARUS menggunakan tanda pengenal media dari panitia untuk memasuki tempat
kongres.



Semua perwakilan media yang sudah terdaftar berhak mengikuti hampir semua sesi, pameran,
termasuk upacara pembukaan dan penutupan



Adakalanya ada acara tertentu dalam kongres ini yang dibatasi pesertanya, karena alasan
tempat dan keamanan atau privacy.



Ada juga beberapa sesi yang sifatnya sangat pribadi, sehingga wartawan tidak diizinkan masuk.
Sedapat mungkin hal ini akan diberitahukan sebelumnya.



Ketua sidang/moderator berhak menentukan apakah sesi tersebut boleh dihadiri wartawan
atau tidak.



Kantor sekretariat juga tidak boleh dimasuki oleh wartawan.



Dimohon dengan segala kerendahan hati untuk menghargai batasan‐batasan tersebut.
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MENGHADIRI UPACARA PEMBUKAAN
(OPENING CEREMONY)


Opening Ceremony akan berlangsung pada hari Minggu, 9 August 2009 pukul 19.00 WITA di
Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana yang terletak sekitar 15 menit dari BICC



Hanya wartawan yang telah terdaftar dan telah memiliki tanda pengenal media dari panitia
yang boleh memasuki tempat berlangsungnya opening ceremony.



Mohon memperhatikan waktu bila Anda ingin datang ke upacara pembukaan. Oleh karena
alasan keamanan, seluruh peserta kongres diharapkan sudah hadir di Taman Budaya Garuda
Wisnu Kencana 2 ½ jam sebelum pembukaan. Akan ada pemeriksaan sangat ketat ketika Anda
memasuki taman tersebut, dan kemungkinan akan ada antrian panjang bagi peserta yang
memasuki wilayah tersebut.

MEMASUKI MEDIA CENTRE


Media Centre terletak di Denpasar Room at the BICC.



Hanya mereka yang memakai tanda pengenal Media dari panitia (dan beberapa orang khusus)
yang diperbolehkan masuk ke Media Centre.



Media Centre akan melayani kebutuhan kurang lebih 500 wartawan yang meliput jalannya the
9th ICAAP. Layanan yang diberikan berupa: perangkat komputer, wi‐fi Internet connection,
printers, telpon, mesin fax and mesin fotokopi (dengan batasan jumlah copy).



Tersedia sebuah meja di Media Centre bagi wartawan untuk mengambil siaran pers dan
pernyataan lainnya yang dibuat dalam sesi pleno dan sesi presentasi oral tertentu. Kami
berusaha keras untuk membantu Anda, tetapi mohon bersabar apabila yang Anda butuhkan
tidak segera ada di Media Centre.



Dokumen ini kebanyakan bisa diunduh juga dari website (virtual media centre di alamat
http://www.icaap9.org/vmc.php?id_pages=33).



Video monitor akan ditempatkan di Media Centre agar wartwan bisa mengikuti juga jalannya
beberapa kegiatan pleno.
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Bagi yang membawa laptop/notebook, mohon membawa adapator sendiri dengan voltase
220V.

MENGHARGAI PRIVACY ODHIV


Banyak peserta kongres adalah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV), dan kemungkinan
mereka belum membuka status HIV mereka di daerah asalnya sendiri. Untuk alasan tersebut,
kami memberlakukan ketentuan sebagai berikut:


Pada setiap sesi kongres, Anda diizinkan mengambil foto atau video/film para pembicara.
Namun, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Anda tidak mengambil foto atau
film/video hadirin, termasuk mereka yang bertanya, kecuali apabila Anda sudah
mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan SEBELUMnya. Anda tidak diperkenankan
memuat foto atau film apa pun tanpa seizing orang yang bersangkutan.



Ketua sidang/moderator berhak mengambil keputusan mengenai boleh tidaknya
pemotretan/shooting pada sesi tersebut.



PLHIV Lounge (ruang santai bagi ODHIV) tertutup bagi wartawan (maupun khalayak ramai),
kecuali apabila wartawan itu sendiri adalah ODHIV. Dalam hal ini, orang tersebut masuk ke
PLHIV Loungue sebagai ODHIV dan bukan sebagai wartawan.



Apabila Anda ingin mewawancara seorang ODHIV, mohon hubungi Media Centre. Kami akan
melakukan kontak dengan beberapa LSM atau kelompok dukungan ODHIV untuk kepentingan
tersebut.



Kami percaya bahwa semua wartawan di 9th ICAAP akan menghargai privacy para ODHIV.

ORIENTASI BAGI WARTAWAN


Sebuah orientasi bagi wartawan akan berlangsung sebelum kongres pada hari Minggu, 9
Agustus 2009 dari pukul 9.00 sampai 13.00 WITA di Garuda Room, Nusa Dua Beach Hotel (di
samping BICC).



Ini bukanlah sebuah pelatihan jurnalistik, melainkan sebuah pertemuan informal agar media
bisa lebih memahami perkembangan ilmiah, kebijakan dan trend mutakhir yang diberikan oleh
para pengelola program, pembuat kebijakan dan tokoh masyarakat.



Wartawan yang menerima media scholarships wajib menghadiri orientasi ini.
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JUMPA PERS / PRESS CONFERENCES


Akan ada beberapa jumpa pers resmi dari 9th ICAAP dan organisasi lainnya. Jadwalnya dapat
dilihat di website kami (klik pada ‘Virtual Media Centre’) dan juga akan diumumkan di Media
Centre.



Jumpa pers resmi 9th ICAAP press conferences akan berlangsung pagihari di BICC Auditorium,
sesudah sesi pleno. Narasumber termasuk pada pembicara, ketua panitia dan/atau lembaga
pendukung acara (misalnya: UNAIDS dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional).



Jumpa pers sesudah jam 12 akan berlangsung di Media Centre.



Jumpa pers berlangsung selama 45 menit, termasuk tanya‐jawab.



Panitia berhak menghentikan jumpa pers, apabila dirasakan sudah melewati waktunya.



Wartawan diharapkan tetap mematuhi panduan etika di atas mengenai ODHIV, apabila ada
ODHIV dalam jumpa pers tersebut.

WAWANCARA/INTERVIEWS


Apabila Anda ingin melakukan wawancara ekslusif dengan seorang narasumber, mohon
mendaftarkan diri di Media Centre. Kami akan berusaha menghubungi orang tersebut dalam
waktu secepat mungkin.



Di Media Centre tersedia ruang khusus untuk melakukan wawancara.



Mohon diperhatikan bahwa setiap wawancara berlangsung tidak lebih dari 15 menit.

Nomer kontak untuk wawancara
Teddy A Setiadi, 62‐ 811‐186769
Tri Irwanda , 62‐812‐2038393
Dewi Wulandari , 62‐812‐4809004
Email: teddyas@cbn.net.id
irwanda_tri@cbn.net.id
dewijarot@yahoo.com
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PANDUAN MEDIA LAINNYA


Anda dapat membaca panduan etika meliput masalah HIV dan AIDS yang ditulis oleh organisasi
lain, yang filosofinya sama dengan filosofi panitia ICAAP, yaitu:


International Federation of Journalists. (2006).
HIV/AIDS Media Guide: IFJ media guide and research report on the media’s reporting of
HIV/AIDS.
www.ifj.org/assets/docs/117/252/83d8475‐9cb28fc.pdf ‐



UNAIDS (2008).
The UNAIDS Terminology Guideline.
Data.unaids.org/publi/Manual_2008/JC336_unaids_terminology_guide



The Thomson Foundation EU‐India Media Initiative on HIV/AIDS (2007).
HIV/AIDS Media Manual India 2007.
www.aidsandmedia.net/manual07.htm

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA PADA THE 9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON AIDS IN
ASIA AND THE PACIFIC (9TH ICAAP).
MUDAH‐MUDAHAN KEHADIRAN ANDA PADA 9TH ICAAP INI AKAN MEMBAWA HASIL
MEMUASKAN.
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