jagad manusia

A chance to spread your idea!

DARI
PENYELENGGARA
Dalam semangat “ide layak gaung”, TED telah

TEDxJakarta adalah sebuah komunitas yang terdiri

Saat acara berlangsung, para narasumber serta

memberikan lisensi TEDx - sebuah program

dari para penggerak dan pelaku

video TEDTalk yang disajikan akan menggali tema

global dengan skala lokal, diselenggarakan oleh

yang penuh gairah dan berdedikasi untuk

ilmu pengetahuan, kemanusiaan, seni, keindahan

komunitas lokal secara mandiri, yang mengundang

menyelenggarakan kegiatan non-profit serta

dan kreativitas.

masyarakat untuk berbagi pengalaman seperti

menyebarkan ide-ide untuk masa depan kita

TED.

yang lebih baik.

TEDxJakarta 2018 akan menjadi peristiwa yang
tak terlupakan karena kami akan mengundang

TED adalah acara tahunan yang menyatukan

Percakapan kami terutama berpusat pada ide-ide

700+ individu dengan pikiran paling tajam di

pemikir dan pelaku terkemuka di dunia untuk

dan solusi penting untuk masyarakat Indonesia

kota ini untuk turut hadir. Dan kami memperluas

berbagi ide yang penting dalam setiap disiplin -

dan dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami

undangan ini kepada Anda untuk membantu

teknologi, hiburan, desain, seni, ilmu pengetahuan

mencari individu-individu dengan ide luar biasa,

mendukung kami dalam mewujudkan

humaniora, bisnis, dan pengembangan.

baik dari Indonesia dan luar negeri.

TEDxJakarta yang bermakna, bermanfaat, dan
sukses untuk semua orang.

TEDTalk yang penuh inspirasi telah diakses dan

Bersama-sama, kami membangun sebuah wadah

ditonton oleh jutaan orang melalui TED.com dan

percakapan di mana kita dapat berimajinasi, saling

menginspirasi orang untuk bergerak dengan ide-

menginspirasi, dan terhubung dengan satu sama

ide mereka yang kuat.

lain. Kegiatan kami akan memberikan panggung

Hormat kami,

kepada pemikir visioner di Indonesia untuk berbagi.

Ko-kurator, TEDxJakarta

Terima kasih.
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TEDx events took place in more than 60 countries around the world.

SIAPA YANG
HADIR KE
TEDxJAKARTA

Penonton kami berusia antara 18-45 tahun, terdiri dari mahasiswa,
profesional, dan pemimpin perusahaan dari sektor publik dan
swasta yang berpikiran terbuka, tech-savvy, penggemar seni,
pencari pengetahuan dan secara konsisten haus akan inspirasi dan
ide-ide.
Seiring perkembangan gerakan ini, begitu pula keragaman mereka
yang bisa kami jangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, pengunjung
TEDxJakarta termasuk individu-individu dari seluruh Indonesia
sampai sejauh Jepang.
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TEMA
EDISI
KE-13

Jagad Manusia
Sedari awal kita belajar mengasah peralatan bebatuan, kita telah berdiri di puncak rantai makanan.
Dan ketika gaya hidup pemburu-pengumpul berakhir, dan mulai bercocok tanam, dunia ini memasuki
era geologis terbaru: Antroposen. Pencapaian yang luar biasa mengingat keberadaan singkat kita di
planet biru ini--belum pernah era geologis dinamakan oleh satu spesies.
Akan tetapi, memiliki kala dinamakan karena keberadaan kita tidak selalu berarti itu suatu keberhasilan.
Manusia memiliki kekurangannya, hasrat kita kadang kala membuat kita saling beradu, dan kehadiran
kita meninggalkan jejasnya yang akan membekas bertahun kedepan.
Malah, bumi mungkin bukan satu-satunya tempat kita akan meninggalkan goresan, kita telah
meninggalkan jejak di semesta. Dan walaupun kini kita masih saling berkubu dan merevisi kenangan
semu, Mpu Nala dan Pati Unus di era ruang angkasa mungkin telah hadir di antara kita.
Maka marilah bergabung di mana jagad raya menjadi panggung dan umat manusia menjadi
pemerannya.
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Menuju acara TEDxJakarta ke 13, “Jagad
Manusia”, TEDxJakarta:YOU! Akan kembali hadir
setelah lama absen sejak terakhir kali diadakan
tahun 2011.
TEDxJakarta:YOU! merupakan segmen dalam
TEDxJakarta yang akan memberikan kesempatan
kepada bakat-bakat tersembunyi, suara tidak
terdengar, ataupun pahlawan tak dikenal di luar
sana (mungkin itu Anda!) untuk hadir menginspirasi
masyarakat Jakarta, Indonesia, atau bahkan dunia
melalui ide dan karya.
Pendaftaran dapat dilakukan selama 14 - 27
Juli 2018 dengan mengunggah video berdurasi
1 menit tentang topik Anda dan mengisi formulir
pendaftaran.
Jika Anda terpilih, Anda akan diberi kesempatan
berbicara selama 8 menit di hadapan hadirin
TEDxJakarta ke-13.
PERSYARATAN
Jadi, jika Anda:
• Memiliki cerita inspiratif untuk disampaikan
dengan cara yang unik, disertai musik yang
imajinatif, presentasi yang liar, animasi yang
orisinil, atau apapun yang akan mengejutkan
kami,
• Memiliki penemuan baru yang luar biasa,
• Memiliki penampilan yang khas (musik, tarian,
puisi, dll)
• Telah melakukan sesuatu yang menarik di bidang

apapun yang mungkin belum kami dengar, atau
belum pernah disorot di ruang publik,
• Dapat berbicara di dengan penuh semangat di
depan publik,
• Atau semata memiliki gagasan yang layak untuk
disebarkan.
Maka, kami ingin Anda menjadi pembicara di
TEDxJakarta berikutnya.
PENDAFTARAN
Jika Anda tertarik, yang perlu Anda lakukan adalah:
1. Membuat video satu menit: Ceritakan apa
yang ingin Anda bicarakan, lalu tunjukkan
bagaimana Anda akan memberi dampak kepada
yang lain. Perlu diingat bahwa peserta terbaik
akan berbicara di hadapan penonton yang
antusias dan kritis, sehingga kami mencari ide
presentasi yang luar biasa.
2. Mengunggah video tersebut ke YouTube.
Cantumkan topik dan nama lengkap Anda pada
kolom Judul Video dan pastikan video Anda
tetap ‘Unlisted’.
3. Mengisi formulir di sini dan lengkapi data
Anda, sertakan pula tautan ke video, esai dan
materi tambahan Anda.
4. Anda dapat menyertakan materi tambahan
untuk mendukung video Anda (slide presentasi,
rekaman audio, blog/website, foto-foto Flickr,
video tambahan, portofolio online, liputan berita,
dll.).

TANGGAL PENTING
• Batas waktu pengisian formulir adalah Jumat, 27
Juli 2018, pada 23:59 WIB
• Para kandidat terpilih akan diundang untuk bertemu
dengan, dan berbicara di depan panelis juri di
Jakarta antara tanggal 3-4 Agustus 2018.
• Keputusan akhir akan diumumkan pada
pertengahan Agustus 2018.
Kami tidak sabar menanti kabar dari Anda!
CATATAN
• Pembicaraan “TEDxJakarta:YOU!” akan direkam
dan pembicara terbaik akan berkesempatan
diperkenalkan di www.tedxjakarta.org
• Walaupun tidak diharuskan, akan sangat baik
apabila pembicaraan Anda berhubungan dengan
tema kami, ”Jagad Manusia”.
• Pembicaraan Anda dapat disampaikan dalam
Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris saja.
• Jangan membuat presentasi produk/perusahaan
atau sesuatu yang mempromosikan diri Anda
sendiri. Audisi jenis ini tidak akan memiliki
kesempatan terpilih.
• Para kandidat yang terpilih menjadi pembicara
TEDxJakarta yang berasal dari luar Jabodetabek
akan diberi mendapat bantuan biaya transportasi
dan akomodasi oleh TEDxJakarta.

9 TIPS
menjadi
pembicara
TEd

1. SAMPAIKAN SESUATU YANG BARU
2. gugah emosi penonton
3. BERCERITALAH, Bukan memberi presentasi
4. bawalah cerita yang kuat hubungannya
dengan anda

Berikut ini tips dan trik

tentang cara mendesain

5. KUASAI PENONTON

pembicara TED, Nancy

6. MULAI DENGAN PEMBUKAAN YANG KUAT

http://www.youtube.com/us

7. FOKUS PADA SATU IDE

http://www.youtube.com/us

8. penonton anda berasal dari seluruh

presentasi dari pelatih
Duarte

er/duartedesign

er/duartedesign#p/u/4/hT9
GGmundag
Kami juga

merekomendasikan untuk
menonton video di TED.

dunia. berpikirlah global
9. TERUSLAH BERLATIH

UNGGAH
VIDEO 1
MENIT
ANDA KE
YOUTUBE

Klik icon Unggah dan pilih Unggah Video/Upload Video

Pilih video 1 menit yang akan Anda unggah dan pada menu privacy,
pilih Unlisted

Isi dengan judul dan nama yang jelas
Ini adalah tautan ke video yang harus Anda kirimkan ke kami

Pastikan “Unlisted” terpilih pada kolom ini

TENTANG
TED & TEDx

relawan di seluruh dunia; inisiatif edukatif TED-ed;

diadakan secara mandiri (dengan mengikuti

pendanaan tahunan TED Prize, yang mendanai

aturan dan peraturan tertentu).

individu unggulan yang mempunyai harapan atau
ide untuk membuat perubahan di dunia; TEDx,
yaitu lisensi bagi ribuan individu dan kelompok

TEDxJakarta

yang menyelenggarakan kegiatan independen

TEDxJakarta adalah program TEDx di Jakarta.

TED

bergaya TED di berbagai belahan dunia; dan

Misi kami adalah menciptakan komunitas di

program TED Fellows, yang menyeleksi inovator

Jakarta, di mana para pemikir dan praktisi lokal

TED merupakan organisasi nirlaba yang fokus

dari seluruh penjuru dunia untuk mengamplifikasi

yang hebat serta mereka yang memiliki aspirasi

dampak dari aktivitas dan proyek mereka yang

serupa dapat berkumpul dan meruntuhkan

luar biasa.

batasan-batasan diri mereka untuk saling

pada Ide Layak Gaung dari para pemikir dan
praktisi terkini, disampaikan dalam format
talk berupa monolog terkurasi. Materi talk ini
dibawakan dalam konferensi tahunan TED di
Vancouver, British Columbia, dan dapat diakses
tanpa biaya di TED.com. Pembicara TED antara

belajar dari satu sama lain. Cita-cita kami adalah

TEDx,
x = acara yang dikelola secara independen

agar TEDxJakarta bisa menjadi laboratorium
pengetahuan revolusioner tempat pembelajaran
lintas bidang dapat berlangsung terbuka.

Dalam semangat menyebarkan ide layak

Pembicara TEDxJakarta terdahulu termasuk

gaung, TEDx merupakan program acara yang

Ridwan Kamil, Ade Rai, Yohanes Surya, Pak

diselenggarakan secara independen dan lokal,

Raden, Didik Nini Thowok, dan masih banyak

dan Daniel Kahneman.

di mana orang-orang berkumpul dan mendapat

lagi.

Inisiatif TED untuk menyebarkan ide secara

acara TEDx, perpaduan video TEDTalks dan

lain ialah Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth
Gilbert, Sir Richard Branson, Monica Lewinsky,
Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan,

terbuka dan gratis meliputi TED.com, situs yang
mengunggah video TED Talk terbaru setiap hari;
TED Open Translation Project, yaitu program
pengalihbahasaan film dan penyediaan teks
terjemahan, serta transkrip interaktif dari ribuan

pengalaman seperti konferensi TED. Pada tiap
pembicara akan memantik diskusi dan koneksi
mendalam. Acara ini disebut TEDx, di mana x
= acara TED yang dikelola secara independen.
Konferensi TED memberikan panduan umum
untuk program TEDx, tetapi tiap acara TEDx
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TERIMA KASIH
Kami berharap dapat mendiskusikan kesempatan ini dengan Anda.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di:
Hanindyo Notohatmodjo +6281320669902
Facebook: www.facebook.com/TEDxJakarta
Twitter: @tedxjakarta
www.tedxjakarta.org

