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1- Pekan ProyeksiJiwa 2015
Pekan Proyeksi Jiwa adalah sebuah kegiatan yang merupakan hasil kerjasama dari Prodi

BAGIAN

1.

Magister Psikologi Unika Atma Jaya dengan Komunitas Sinema Kita (salah satu Kompsi Fakultas
Psikologi Unika Atma Jaya), Konsorsium Psikokultural lndonesia, Lemelson Foundation, Asosiasi
Psikologi Kesehatan lndonesia (APKI), dan Jaringan Rehabilitasi Psikososial lndonesia (JRPI).

2.

3.

4.
5.

6.

Pekan Proyeksi Jiwa dibuat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang
jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Kegiatan ini mendukung tema besar tahun 2015, yaitu "Dignity
in Mental Health"
Pekan Proyeksi Jiwa bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan isu
kesehatan jiwa yang ada di kehidupan sehari-hari. Secara lebih khusus, tujuan tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat umumnya akan gangguan jiwa dan
penanganannya, dalam konteks masyarakat dan budaya lndonesia, melalui media film.
- Membuka ruang bagi para profesional kesehatan jiwa (psikiater, psikolog, pekerja sosial,
terapis okupasi, aktivis lapangan dan relawan) berbagi pengalaman menangani masalah
kesehatan jiwa dalam konteks sosial, budaya dan politik lndonesia.
- Meningkatkan keterlibatan antar profesi dan antar bidang dalam penanganan masalah
kesehatan jiwa dan gangguan jiwa, khususnya di lndonesia.
Bentuk kegiatan dari Pekan Proyeksi Jiwa dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu (1) Pemutaran
Film, dan (2) Qiskusi Publik Kesehatan Jiwa.

Seluruh kegiatan Pekan Proyeksi Jiwa akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari. Kegiatan akan
berlangsung pada tanggal 5-8 Oktober 2015.
Kegiatan Pekan Proyeksi Jiwa akan dilaksanakan di Ruang Multimedia Teknik UNIKA Atma
Jaya.

BAGIAN2-Panitialnti

1.

2.

Kepanitiaan inti Pekan Proyeksi Jiwa 2015 digerakkan oleh warga Fakultas Psikologi UNIKA
Atma Jaya yang terdiri dari dosen, mahasiswa Magister Sains (S2), serta mahasiswa S1 yang
sedang bertugas dalam kepengurusan Komunitas Sinema Kita Atma Jaya 2015/2016 maupun
yang pernah tergabung dalam kegiatan perfilman sebelumnya.
Adapun susunan kepanitiaannya adalah sebagai berikut:
: Dr. Nani Nurrachman
Panitia Pengarah
Dr. Lidia Laksana Hidajat
Dinastuti, Psi.
Danny lrawan Yatim
Dr. Eunike Sri Tyas Suci
Gabriela Eriviany Gondokusumo
Victoria Geraldin Wahyudi Ongkowardoyo
Maya Trisyanti
Teddy Andika Setiadi
Patrick Warmanda Resti Kurnia Hadi
Margareta Lumbanraja

Ketua Pelaksana

: Dr. Eunike Sri Tyas Suci

Wakil Ketua

:

Gabriela Eriviany Gondokusumo

:

Joanna Gloria

Pelaksana

Sekretaris
Bendahara

Victoria Geraldin Wahyudi Ongkowardoyo
Maria Mardatin
Maya Trisyanti

Prog. Film & Proiectionist

Liaison Officer & TransPortasi

Danny lrawan Yatim
Teddy Andika Setiadi
Patrick Warmanda Resti Kurnia Hadi
Margareta Lumbanraja
Dr. Nani Nurrachman

Aldo Rayendra
Robert Darmawan
Publiliasi

Sesilia Noviana Hilman
Dr. Eunike Sri Tyas Suci
Joanna Gloria
Unggul Kevin Stefanus
Kairos Danardono

Debora Musica Karen Panjaitan

Dokumentasi dan ArsiP
Koordinator Relawan
Hubungan Media

Dian Susilaradeya

Jihanira Sharmila
Carolus Dwityo Danuresthi
Patrick Warmanda Resti Kurnia Hadi
Danny lrawan Yatim
Teddy Andika Setiadi

BAGIAN 3 - Relawan

L.

2.

Relawan Pekan Proyeksi Jiwa 2015 adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya
yang tertarik untuk memanfaatkan kesempatan belajar yang tersedia di luar kelas, terutama
dalam bidang pengadaan festival pemutaran dan diskusifilm.
Kesempatan untuk menjadi Relawan Pekan Proyeksi Jiwa 2015 terbuka untuk seluruh

3.

mahasiswa a ktif S1, terhitung dari angkata n 2OL5,2014, dst.
prosedur pemilihan Relawan Pekan Proyeksi Jiwa 2015 adalah sebagai berikut:

a.

Calon Relawan mengunduh file "Prosedur Relawan" dan "Form Pendaftaran Relawan"
yang terdapat pada website Sinema Kita: www'sinemakita.weebly.com

b.

Calon Relawan membaca dengan baik segala informasi yang terdapat di "Prosedur
Relawan". Apabila menyanggupi segala ketentuan yang telah diberikan, Calon Relawan
diminta untuk segera mengisi "Form Pendaftaran Relawan".

c. "Form Pendaftaran Retawan" yang sudah diisi
d.

via email ke

sinemakita.atmaiava@gmail.com dengan subject: "Daftar Relawan PP! 2OL5". Pengiriman
form maksimal pada tanggal 7 September 20L5, pukul 15.00. Melebihi waktu tersebut,
form tidak akan diterima.
pengumuman relawan yang diterima akan diumumkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari

setelah batas akhir pengiriman form melalui email dan poster yang akan disebarkan

melalui media sosial Sinema Kita'
Relawan yang diterima wajib untuk menghadiri pertemuan perdana. Waktu dan tempat
akan diberitahukan melalui email.
Relawan yang tergabung dalam kepanitiaan Pekan Proyeksi Jiwa 2015 akan dibagi ke dalam 2

e.

4.

dikirimkan

(dua) divisi besar:

Divisi Operasional, meliPuti:

-

b.

6.

Operational Manager
lnformotion Desk & Ticketing

Usher
Konsumsi
Divisi Teknis, meliputi :
Technicdl Mondger
Perlengkapan
Keamanan
Projectionist (bersinergi dengan Program Film)

-

Kuota relawan yang dibuka adalah 15 orang, dengan pembagian 7 orang untuk Divisi
Operasional dan 8 orang untuk Divisi Teknis.
tob Description dari Divisi Operasional adalah sebagai berikut:
a. Operational Manager
Bertugas sebagai koordinator dan melakukan supervisi seluruh relawan yang bertugas di
divisi Operasional. Tugas utama adalah memastikan relawan yang bertugas pada hari itu,
serta memastikan keseluruhan persiapan operasional maksimal l jam sebelum pemutaran.
Selain itu juga bertugas membuat catatan penting kinerja divisi yang akan disampaikan
pada evaluasi harian setiap akhir hari pemutaran.
b. lnformotion Desk & Ticketing
Memilikitugas utama memberikan seluruh informasi program Pekan ProyeksiJiwa kepada
calon penonton, memastikan lembar registrasi dan tiket telah tersedia. Relawan yang
mengisi posisi ini harus memastikan penonton untuk membeli tiket serta mengisi lembar
registrasi sebelum memasuki ruang pemutaran.
Usher
Bertugas untuk memeriksa tiket, mengantarkan penonton mencari tempat duduk (apabila
ruang pemutaran sudah ramai), menghitung penonton yang masuk dan penonton yang

keluar secara manual (counter) dan juga menghitung jumlah sobekan tiket, dan
berkoordinasi dengan projectionist untuk hal-hal teknis yang mungkin terjadi selama
pemutaran film.

Konsumsi
Bertanggung jawab pada penyediaan konsumsi bagi para pembicara diskusi yang hadir
pada hari pelaksanaan Pemutaran.
tob Desuiption dari Divisi Teknis adalah sebagai berikut:
Technical Manoger
Bertugas sebagai koordinator dan melakukan supervisi seluruh relawan yang bertugas di
divisi Teknis. Tugas utama adalah memastikan relawan yang bertugas pada hari itu, serta
memastikan keseluruhan persiapan teknis maksimal 1 jam sebelum pemutaran. Selain itu
juga bertugas membuat catatan penting kinerja divisi yang akan disampaikan pqda evaluasi
d.

7.

a.

b.

harian setiap akhir hari pemutaran'
PerlengkaPan

Bertanggung jawab untuk pengadaan, kelengkapan serta kelayakan logistik yang
diperlukan selama hari pelaksanaan. Selain itu juga wajib memastikan keseluruhan
persiapan alat-alat pemutaran maksimal l jam sebelum pemutaran.
Keamanan
Bertugas untuk membantu mengawasi keseluruhan proses pemutaran film serta menegur
p"nonton yang melanggar aturan pemutaran (misal: penonton tidak boleh mengambil

gambar (foto/video) setelah film mulai diputar, dll).
d.

Projedionist

posisi
Tugas utama peran ini adalah memutarkan film. Selain itu, relawan yang bertugas di
atas
bertanggungjawab
dan
diputar,
ini wajib melakukan pemeriksaan materi film sebelum

seluruh hal-hal teknis yang terjadi selama pemutaran. Relawan di posisi ini akan bersinergi
langsung dengan divisi Program Film'
8. Setiap pemutaran film dan diskusi berakhir, seluruh relawan diminta untuk memeriksa ke
dalam ruangan untuk mencari tahu apakah ada barang milik penonton yang tertinggal.
9. Relawan diharapkan dapat bekerja secara sigap dan cepat tanggap dalam posisinya masingmasing. Dalam pelaksanaan tugas di hari pelaksanaan, relawan pun diharapkan bisa bekerja
secara fleksibel sehingga bisa saling membantu satu sama lain.
i.0. Jadwal bertugas relawan yang tergabung dalam kepanitiaan Pekan Proyeksi Jiwa 2015 akan
disesuaikan dengan jadwal hidup relawan.
*) dikarenakan kegiatan ini bersamoon dengon minggu kedua lJjian Tengah Semester, moka

jadwol akan disesuoikan segera seteloh iodwol uiian diumumkon.
1.1. Relawan tidak akan menempati posisitetap selama{ (uttpfu) hari. Posisi relawan akan ditukar
setiap harinya. Hal ini dilakukan dengan alasan uhtuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai
pengalaman dan media pembelajaran baru sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
L2. Pada akhir pelaksanaan Pekan Proyeksi Jiwa 2015, relawan akan mendapatkan Satuan Kredit
Partisipasi (SKP).

KONTAK:

Gabriela Eriviany (Viany - 2OL2l

Koordinator Sinema Kito Atma Jayo

/

Wokil

Ketuo PPJ
0898-8183-267

Patrick Warmanda (Nanda - 2011)
Progrom Film Sinema Kita Atma Jayo
0812-8320-9983

/

PPJ

Carolus Dwityo Danuresthi (Danur - 2010)

Pertengkopan Sinemo

Victoria Geraldin (Gege - 2012)

Administrosi Sinema Kita Atma Jaya

/

Kita Atmo Jaya

Koordinator Relowo n PPJ
0878-8226-3130

Sekretoris PPJ
0812-9723-7407

Jakarta, 29 Agustus 2015

affi

Suci, PhD.

/

