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Press ID Card IIMS Hybrid 2021 adalah kartu tanda pengenal pers resmi yang dikeluarkan
oleh panitia penyelenggara Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 untuk
rekan-rekan media.
Press ID Card IIMS Hybrid 2021 hanya berlaku selama pameran berlangsung yaitu mulai
tanggal 15 – 25 April 2021, dan tidak berlaku pada masa set-up/persiapan pameran.
Media yang memiliki Press ID Card mendapat akses penuh untuk mendapatkan:
Foto dan berita eksklusif yang dikeluarkan oleh penyelenggara yang didapat via
website www.indonesianmotorshow.com.
Press room dilengkapi dengan fasilitas akses internet. Mohon untuk membawa
laptop sendiri.
Press ID Card hanya berlaku bagi redaksi (jurnalis, photographer, camera-man, dan staﬀ
produksi berita) baik media cetak, website, televisi, radio, serta kantor berita lainnya.
Press ID Card tidak berlaku bagi non-redaksi media (marketing/promotion staﬀ, biro iklan,
konsultan komunikasi, serta website atau media perorangan/blogger).
Press ID Card hanya berlaku untuk satu jurnalis dan tidak boleh dipindahtangankan. Jika
terjadi pelanggaran, panitia berhak menarik Press ID Card pelanggar serta membatalkan
Press ID Card tersebut.
Wartawan yang lolos veriﬁkasi Press ID Card diharapkan untuk selalu membawa dan
mengenakan Oﬃcial Press ID Card IIMS Hybrid 2021 selama pameran berlangsung.
Jumlah wartawan yang ada dalam Press Room akan dibatasi dalam satu waktu.
Wartawan diwajibkan mengenakan masker, menerapkan jaga jarak aman minimal 1 meter,
dan tidak berkerumun serta rutin mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer selama
berada di tempat kegiatan.*
Wartawan diwajibkan melakukan disinfeksi mandiri alat yang digunakan dalam peliputan,
seperti kamera foto dan video, tripod, mikrofon, dan lain-lain di tempat yang disediakan oleh
organizer.*
Wartawan diwajibkan berada di tempat yang telah disediakan oleh pelaksana kegiatan dan
tidak berpindah-pindah selama berada di tempat kegiatan.*
Kepada media peliput untuk sementara waktu (selama pandemi COVID-19)
tidak melakukan wawancara secara mandiri (doorstop) untuk mencegah kerumunan
orang dalam area kegiatan.*
Mohon untuk tidak mengambil foto di area Press Room.
Demi kenyamanan dan ketertiban acara, semua wartawan diwajibkan untuk mematuhi
seluruh protokol kesehatan secara ketat saat berada di lokasi JIExpo Kemayoran. Jika terjadi
pelanggaran, akan dilakukan tindakan ketat oleh tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
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Bagi wartawan yang belum terdaftar pada laman
www.indonesianmotorshow.com, pendaftaran atau registrasi dapat
melalui http://www.indonesianmotorshow.com/media-registration
Bagi wartawan yang sebelumnya sudah terdaftar pada laman
www.indonesianmotorshow.com, silahkan login dan akan diarahkan untuk
mengisi data untuk melengkapi persyaratan registrasi Oﬃcial Press ID
IIMS Hybrid 2021. Pengisian data juga dapat dilakukan melalui dashboard.
Selanjutnya panitia penyelenggara akan melakukan veriﬁkasi data yang
telah diajukan via website dan akan menginformasikan kembali via email
kepada rekan-rekan media & jurnalis yang mendaftar.
Panitia penyelenggara berhak melakukan veriﬁkasi data sesuai dengan
kebijakan Press ID IIMS Hybrid 2021.
Panitia penyelenggara berhak tidak menyetujui pendaftaran jika
kelengkapan data dalam Pendaftaran Press ID Card IIMS Hybrid 2021
tidak memenuhi persyaratan.
Bagi wartawan atau media yang lolos veriﬁkasi pendaftaran akan
mendapatkan informasi mengenai waktu dan tempat pengambilan
Press ID IIMS Hybrid 2021.
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Pendaftaran Press ID Card IIMS Hybrid 2021 dibuka hingga Minggu, 11
April 2021, pukul 18.00 WIB.
Panitia penyelenggara tidak melayani permintaan Press ID Card IIMS
Hybrid 2021 setelah melewati batas waktu yang tertera di atas.
Panitia penyelenggara tidak melayani pendaftaran Press ID Card IIMS
Hybrid 2021 di lokasi pameran (walk in registration).
Wartawan dan media representatif yang tidak memiliki Oﬃcial Press ID
Card IIMS Hybrid 2021, tidak berhak mendapatkan fasilitas
yang didapat oleh Oﬃcial Press IIMS Hybrid 2021.
*Berdasarkan Panduan Pelaksanaan CHSE pada Penyelenggaraan MICE, dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
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