
S A I N S  P O P U L A R
Jayapura, 6-7 April 2021, 08:30 – 16:30 WIT

Keikutsertaan dalam acara ini gratis
Pembukaan pendaftaran 23 Maret 2021
Penutupan pendaftaran 31 Maret 2021
Jumlah peserta terbatas

Latar Belakang

Hasil riset perlu dikomunikasikan pada audiens lebih luas 
bagi masyarakat dalam mendorong hilirisasi sains dan 
inovasi berkelanjutan berbasis riset melalui strategi 
pengembangan dan pelibatan audiens. Akses informasi 
dan pengetahuan yang terbuka diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas pengetahuan, pemahaman 
hingga praktiknya di masyarakat. Untuk itu, diperlukan 
kemampuan mengkomunikasikan sains pada umumnya, 
dan terutama hasil riset ke dalam format populer bagi 
para akademisi dan peneliti.
Secara individual, kemampuan ini akan mengangkat 
intelektual menjadi intelektual publik, menjadi rujukan 
bagi masyarakat. Secara kelembagaan, pengembangan 
dan pelibatan audiens ini juga akan meningkatkan 
kemanfaatan dan kredibilitas institusi serta membuka 
berbagai peluang lain dalam kerangka hilirisasi riset.

•

•

Hasil Akhir

Meningkatkan kemampuan akademisi dan periset dalam 
mengkomunikasikan naskah sains dan riset ke dalam 
format populer. Secara khusus akademisi dan periset 
akan memiliki kapasitas penulisan artikel ilmiah populer 
dalam bentuk essay untuk dipublikasikan pada 
media-media umum.
Dalam mencapai tujuan tersebut, lokatulis dengan pola 
lokatulis intelektual publik dilakukan agar para 
intelektual, dalam hal ini akademisi dan peneliti memiliki 
kemampuan praktis dan secara langsung dapat 
mentransformasi naskah akademis dan hasil riset dalam 
bentuk artikel ilmiah populer.

•

•

Materi pelatihan terdiri dari:
Intelektual Publik
Mengelola Gagasan dan Tujuan
Mengembangkan Alur dan Argumen
Revisi dan Editing untuk Artikel Ilmiah (Essay) Populer
Mengirimkan ke media

•
•
•
•
•

Peserta khusus bagi akademisi dan peneliti yang 
berkiprah di Papua dan Papua Barat
Peserta adalah para akademisi dan peneliti yang telah 
memiliki karya tulis ilmiah
Hasil penulisan yang tuntas dan terpilih dengan standar 
tulisan rubrik ‘opini’ di media massa diarahkan untuk 
dikirimkan ke media umum

•

•

•

Peserta diharapkan mengikuti secara lengkap dan 
tuntas, distraksi atau kehilangan sesi akan berpengaruh 
pada penyelesaian artikel secara umum
Metode:
- Tatap muka dan penugasan penulisan
- Pembahasan dan diskusi: 2 + 7 hari kerja pada jam   
   kerja via Grup WhatsApp
Peserta membawa laptop dan tersedia fasilitas internet

•

•

•

Kontak dan Registrasi
Rory Marwani
rory.marwani@gmail.com
081248045477

Hanya peserta yang memenuhi syarat yang akan diterima dan dihubungi 
lebih lanjut. Tersedia fasilitasi dan dukungan logistik untuk keikutsertaan 
dalam acara ini.

Materi Pelatihan

Peserta

Pelaksanaan Kelas

Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan di Papua dan Papua Barat

Didukung oleh:
Tautan pendaftaran peserta: 

bit.ly/LokatulisSainsPopular


