TEHMINA KAOOSJI
Broadcast Journalist, Moderator & Anchor

Tehmina Kaoosji adalah Jurnalis Penyiaran Independen, Aktivis Gender dan
Konsultan Komunikasi yang saat ini tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia.
Wajah siaran yang akrab dan diminati, Tehmina memiliki lebih dari 8 tahun
pengalaman berita terkini dan pemrograman LANGSUNG.
Baru-baru ini, dia menjadi pembawa acara 'Money Matters', acara bincang-bincang
keuangan unggulan TV3 Malaysia.

Topics

Dia bekerja di Kantor Berita Nasional Malaysia (BERNAMA), dari 2014-2020,
membawakan dan memproduksi proyek-proyek khusus dan sorotan tahunan
seperti Anggaran Nasional dan liputan Pemilu. Dia juga membawakan dan
memproduksi talkshow feminis ' Teh with Tehmina' , ' Bernama Today' & ' The Nation',
dengan fokus pada topik-topik terkini nasional dan regional.

Asia
Emcee
Moderator
Women

Tehmina adalah Thomson Reuters Foundation Fellow dan alumni TedX Malaysia.
Dia telah berbicara di Parlemen Malaysia tentang Ujaran Kebencian &
Disinformasi Online sebagai bagian dari Anggota Parlemen Asean untuk Hak Asasi
Manusia (APHR).
Dia berpartisipasi dalam lokakarya Disinformasi & Kebebasan Media Kantor Luar
Negeri Federal Jerman di Berlin. Dia telah berpartisipasi dalam Pelatihan
Jurnalisme & Etika Media Kementerian Luar Negeri Estonia di Tallinn, Estonia.
Tehmina menggabungkan penilaian berita yang solid dengan kepribadian siaran
yang menarik. Dia adalah moderator debat dan konferensi tingkat tinggi yang
serba bisa dan sangat berpengalaman tentang berbagai mata pelajaran - mulai dari
bisnis, ekonomi dan teknologi, hingga politik dan hak-hak perempuan,
pembangunan berkelanjutan, masalah kepentingan publik, dan kebebasan media.
Keahliannya dalam menyajikan dan mengarahkan debat dan percakapan seputar
berita Malaysia-sentris dengan cekatan sambil menjaga lensa yang lebih luas di
Asia dan arena global, memastikan hasil jurnalisme solusi non-partisan.
Audiens dan klien memuji kemampuan Tehmina untuk memanusiakan cerita dan
mengkontekstualisasikan masalah keadilan ekonomi, politik dan sosial berbasis
luas dengan realitas akar rumput.
Selain bekerja dengan organisasi media Malaysia, Tehmina juga menjalankan
konsultasi komunikasi butik yang berspesialisasi dalam advokasi dan hasil berbasis
kebijakan untuk organisasi internasional seperti United Nations Population Fund.
Karyanya juga berfokus pada kolaborasi dan penyusunan strategi dengan
masyarakat sipil dan khususnya, organisasi hak-hak perempuan.

info@londonspeakerbureau.my +603 2301 0988

