
Bagikan informasi secara aman kepada Environmental Justice Foundation 

Nomor Signal & WhatsApp kami: +447415636498 

            Email kami: ejf.tips@protonmail.com 

Apakah anda mempunyai informasi atau petunjuk (tip-off) yang terkait dengan 

investigasi EJF? Cara terbaik untuk membagikan informasi tersebut secara aman 

kepada kami adalah melalui Signal atau Whatsapp ke nomor +447415636498 

Signal dan Whatsapp adalah aplikasi gratis yang menyediakan layanan bertukar 

pesan dengan enkripsi end-to-end. Kedua aplikasi ini tersedia untuk Android and iOS 

dan dapat digunakan pada komputer. Anda dapat melampirkan dan mengirimkan 

dokumen, serta menghapus pesan dari ponsel pengirim dan penerima.  

Mohon diperhatikan bahwa pesan yang anda kirim akan terhubung dengan nomor 

ponsel anda. 

Selain itu, anda juga dapat menghubungi kami melalui email. Anda hanya perlu 

membuat akun ProtonMail dan mengirimkan pesan ke ejf.tips@protonmail.com 

ProtonMail merupakan layanan email terenkripsi secara end-to-end yang bertujuan 

untuk melindungi konten email dan data pengguna. 

Bagaimana kami menangani informasi 

Environmental Justice Foundation mempertahankan kendali yang ketat atas informasi 

yang dikirimkan kepada kami. Tim terpilih di EJF mempunyai akses terhadap informasi 

yang dikirimkan melalui Signal, WhatsApp dan ProtonMail. Mohon diketahui bahwa 

anda dapat kami hubungi untuk memverifikasi informasi yang anda berikan. 

 

Mohon diperhatikan: 

● Tidak ada metode komunikasi yang sepenuhnya terjamin aman. Dengan 

demikian, penggunaan layanan telepon (tip-off line) dan email EJF merupakan 

risiko pengguna. 

● Kami akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melindungi identitas anda, 

kecuali jika anda menyatakan bahwa anda ingin mengesampingkan anonimitas 

anda. 

● Jika anda ingin tetap anonim, jangan menghubungi kami dari tempat anda 

bekerja karena sebagian besar jaringan perusahaan mencatat lalu lintas data 

(log traffic). 
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● Jika anda ingin tetap anonim, jangan menghubungi nomor telepon kantor 

utama kami ataupun menghubungi kami melalui media sosial. 

● Berbagi informasi dengan kami tidak menjamin bahwa konten akan 

dipublikasikan ataupun anda akan mendapatkan tanggapan. 

● Kami tidak terus menerus memonitor email dan saluran telepon (tip-off line) 

kami selama 24 jam. 


