
RELAWAN – Pekan Proyeksi Jiwa 2016 

Prodi Magister Psikologi, Komunitas Welcome, Komunitas Portrait, & Komunitas Sinema Kita 

Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya 

BAGIAN 1 – Pekan Proyeksi Jiwa 2016 

1. Pekan Proyeksi Jiwa 2016 adalah sebuah kegiatan yang merupakan hasil kerjasama dari Prodi 

Magister Psikologi UNIKA Atma Jaya dengan Komunitas Sinema Kita, Komunitas Welcome, dan 

Komunitas Portrait (tiga komunitas yang berada di bawah Kompsi Fakultas Psikologi UNIKA Atma 

Jaya); Robert Lemelson Foundation (RLF); American Institute for Indonesian Studies (AIFIS – masih 

dalam konfirmasi); Himpsi Jaya; Kementerian Kesehatan (Kemenkes); serta Jaringan Rehabilitasi 

Psikososial Indonesia (JRPI). 

2. Pekan Proyeksi Jiwa 2016 dibuat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang 

jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Kegiatan ini mendukung tema besar tahun 2016, yaitu “Dignity in 

Mental Health: Psychological and Mental Health First Aid for All”. 

3. Pekan Proyeksi Jiwa 2016 bertujuan meningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan isu 

kesehatan jiwa.  Secara lebih khusus, tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat umumnya akan gangguan jiwa dan 

penanganannya, dalam konteks masyarakat dan budaya Indonesia, melalui media film. 

b. Membuka ruang bagi para professional kesehatan jiwa (psikiater, psikolog, pekerja sosial, 

terapis okupasi, aktivis lapangan, keluarga penyandang gangguan jiwa, dan relawan) berbagi 

pengalaman menangani masalah kesehatan jiwa dalam konteks sosial, budaya, dan politik 

Indonesia. 

c. Meningkatkan keterlibatan lintas profesi, lintas bidang, serta aktivis komunitas pemerhati 

masalah jiwa dalam penanganan masalah kesehatan jiwa, dan gangguan jiwa khususnya, di 

Indonesia. 

4. Bentuk kegiatan dari Pekan Proyeksi Jiwa 2016 dibagi menjadi dua, yaitu (1) Diskusi Publik Serial 

dan (2) Penayangan Film. 

5. Seluruh kegiatan Pekan Proyeksi Jiwa 2016 akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu tanggal 11-

15 Oktober 2016. 

6. Kegiatan Pekan Proyeksi Jiwa 2016 akan dilaksanakan di Aula D dan Yustinus Lt. 14 UNIKA Atma 

Jaya. 

 



BAGIAN 2 – Relawan 

1. Relawan Pekan Proyeksi Jiwa 2016 adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya yang 

tertarik untuk memanfaatkan kesempatan belajar yang tersedia di luar kelas, terutama dalam 

bidang pengadaan festival penayangan dan diskusi film. 

2. Kesempatan untuk menjadi Relawan Pekan Proyeksi Jiwa 2016 terbuka untuk seluruh mahasiswa 

aktif S1 UNIKA Atma Jaya, terhitung dari angkatan 2016.  

3. Prosedur pendaftaran Relawan Pekan Proyeksi Jiwa 2016 adalah sebagai berikut: 

a. Calon relawan mengunduh file "Prosedur Relawan" dan "Formulir 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 "Formulir Pendaftaran Relawan". 

c. Isi “Formulir Pendaftaran Relawan” selengkap-lengkapnya, jangan sampai ada yang terlewat. 

d. "Formulir Pendaftaran Relawan" yang sudah diisi dikirimkan via email ke 

sinemakita.atmajaya@gmail.com dengan subject: "Daftar Relawan PPJ 2O16". Pengiriman 

formulir maksimal pada hari Jumat, 16 September 2016, pukul 22.00. Melebihi waktu tersebut, 

formulir tidak akan diterima. 

e. Pengumuman relawan yang diterima akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari 

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

media sosial Sinema Kita. 

f. Relawan yang diterima wajib untuk menghadiri pertemuan perdana yang akan diadakan antara 

tanggal 19-23 September 2016. Waktu dan tempat akan diberitahukan melalui email. 

4. Relawan yang tergabung dalam kepanitiaan Pekan Proyeksi 2016 akan dibagi menjadi 3 (tiga) divisi, 

yaitu Keamanan, Registrasi, dan Konsumsi. 

5. Job description dari Keamanan adalah membantu mengawasi keseluruhan proses acara dan 

menegur penonton yang melanggar aturan (misal: penonton tidak boleh mengambil gambar 

(foto/video) selama film ditayangkan, dll). Relawan yang mengisi posisi ini juga bertugas membantu 

melayani penonton yang berada di dalam ruangan (misal: ada penonton yang belum mendapat buku 

acara) dan berkoordinasi dengan kedua divisi lainnya. 

6. Job description dari Registrasi adalah memberikan seluruh informasi program Pekan Proyeksi Jiwa 

2016 kepada calon penonton; memastikan lembar registrasi, tiket, dan buku acara sudah tersedia. 



Relawan yang mengisi posisi ini harus memastikan penonton untuk membeli tiket, mengisi lembar 

registrasi, serta mendapatkan buku acara sebelum memasuki ruang pemutaran. 

7. Job description dari Konsumsi adalah menyediakan konsumsi bagi pembicara diskusi yang hadir 

pada hari pelaksanaan pemutaran. Relawan yang mengisi posisi ini juga bertugas membantu tugas 

dari kedua divisi lainnya jika tugas utamanya sudah selesai. 

8. Setiap kali penayangan atau diskusi berakhir, seluruh relawan bertugas 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 masing-masing. 

Dalam pelaksanaan tugas pada hari pelaksanaan, relawan dituntut untuk dapat bekerja secara 

fleksibel sehingga dapat saling membantu. 

10. Jadwal bertugas relawan yang tergabung dalam kepanitiaan Pekan Proyeksi Jiwa 2016 akan 

disesuaikan dengan jadwal hidup relawan. 

11. Pada akhir pelaksanaan Pekan Proyeksi Jiwa 2016, relawan akan mendapat Satuan Kredit 

Partisipasi (SKP). 

 

KONTAK 

Pandu Danurdana (Pandu – 2014)   Kairos Danardono (Kairos – 2013) 

Ketua Sinema Kita UNIKA Atma Jaya /   Program Film Sinema Kita UNIKA Atma Jaya / 

Wakil Ketua PPJ      Koorndinator Teknis PPJ 

0822-9943-8140     0852-1515-5116 

 

Maria Anindita Krishapsari (Dita – 2015)  Yusuf Prabananta Fini (Nanta – 2013) 

Sekretaris Sinema Kita UNIKA Atma Jaya /  Perlengkapan Sinema Kita UNIKA Atma Jaya / 

Sekretariat PPJ      Koordinator Relawan PPJ 

0858-8350-6939     0857-1548-9451 


