
 

 

Nomor       : 1136/PWI-P/LXXV/2021          Jakarta, 28 April 2021 

Lampiran : 2 (Dua) Berkas 

Perihal : Undangan Kegiatan Journalist Class 

 

Kpd Yth.  

Bapak/Ibu Pemimpin Redaksi Media Cetak, Elektronik, dan Online Daerah 

Serta Rekan-rekan Wartawan Daerah 

di –  Tempat  

 

Salam Hormat 

Kami, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendoakan agar Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, 

keberkahan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa (YME) serta diberi kelancaran dalam 

menjalankan aktifitas dan tugas-tugas untuk negeri. 

 

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai perilaku hidup bersih dan sehat masih 

sangatlah kurang. Salah satunya terlihat dari kondisi minimnya pemahaman akan pentingnya 

mengonsumsi air minum yang berkualitas baik. Berdasarkan data Audit Produsen Penyedia Air Bersih 

pada Roadmap Pengawasan Kualitas Air Minum Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2020, jumlah 

air tidak sehat dari tahun ke tahun angkanya meningkat dan masih banyak masyarakat yang 

memanfaatkan sumber air tidak terlindungi untuk memenuhi kebutuhan air minumnya. Melihat hal 

tersebut, tak diherankan jika angka penyakit diare di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013 – 2018  

meningkat hingga 51% dan menjadi faktor kematian nomor 2 untuk anak-anak dibawah usia 5 tahun.  

 

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Maju 2045, asupan air 

minum dengan kualitas tinggi memainkan peran penting bagi setiap individu kedepannya. Oleh dari itu, 

edukasi yang menyeluruh mengenai pentingnya untuk mengonsumsi air minum terstandarisasi harus 

terus digalakkan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. 

 

Seiring dengan hal tersebut, Kami Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan menyelenggarakan 

program Journalist Class dengan kegiatan Kompetisi Menulis (Writting Competition). Kegiatan ini akan 

berlangsung pada,  

Waktu  :  Mulai Pengumpulan Karya 29 April 2021 

     Batas Pengumpulan Karya 15 Juni 2021  

Dengan ini kami bermaksud mengundang salah satu wartawan dari media yang Bapak/Ibu Pimpin untuk 

mengikuti kegiatan Journalist Class tersebut. Berikut kami lampirkan susunan kegiatan dan teknis 

pengumpulan karya pada lampiran yang kami kirimkan terpisah dan mohon kiranya agar Bapak/Ibu 

dapat menerimanya dengan baik. Kami memohon bantuan Bapak/Ibu Pimpinan untuk mengirimkan 

nama wartawan yang akan mewakili kegiatan tersebut agar kami dapat memberikan informasi lebih 

detail dan memasukkan nama wartawan ke dalam list kegiatan.  

 

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, kabar baik dari Bapak/Ibu kami nantikan. Untuk 

informasi lebih lanjut dapat menghubungi Wina (+62) 812 8207 896 / Lisna (+62) 812-1818-1640.  

 

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat Kami, 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

 

 

 

 

 

Atal S Depari                                                                           Mirza Zulhadi                                       

Ketua Umum                                                                           Sekretaris Jenderal    

 


