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Selamat datang di Papuan Voices,

Melalui video-video yang kami tayangkan lewat Papuan Voices, 
kami mengajak Anda dan keluarga, teman-teman, komunitas, 
serta berbagai organisasi—baik yang bersifat keagamaan maupun 
nonprofit—serta lembaga kepemudaan untuk mengenal dan paham 
lebih jauh mengenai kondisi di Papua Barat. 
Selanjutnya, beritahukan kami video yang telah Anda tonton, tautkan 
dengan situs blog apapun, dan kirimkan kami gambar. Berikan 
pula komentar tentang bagaimana hasilnya dan jabarkan manfaat 
apa yang bisa dipetik. Kami juga akan sangat senang apabila Anda 
menempatkan tautan kami di dalam situs Anda (kami juga akan 
melakukan hal yang sama). 
Untuk memudahkan proses pemutaran film ini, Papuan Voices 
menghadirkan kumpulan sembilan video dalam format DVD, yang 
juga juga tersedia di papuanvoices.net. Pastikan Anda mengunduh 
file versi kualitas tinggi yang telah dilengkapi teks terjemahan. 
Tersedia juga file torrent dengan semua video dan sumber lainnya 
dalam satu paket unduhan. Apabila video yang diunduh belum 
dilengkapi teks terjemahan dalam bahasa Anda, segera informasikan 
kami untuk menambahkannya. 
Tetapi, apabila tidak ingin memutar kesembilan video tersebut, 
misalnya hanya topik yang fokus pada isu lingkungan atau tentang 
Indonesia, video bisa diunduh satu per satu di papuanvoices.net. 
Kami juga memiliki panduan untuk menonton yang mencakup 
latar belakang isu-isu di Papua Barat, serta analisis detail dari 
setiap video. Di dalamnya juga terdapat beberapa poin pertanyaan, 
yang bisa menjadi arahan untuk membuka diskusi, membahas 
serta mengupas  setiap video secara mendalam. Anda dapat 
mengunduhnya di papuanvoices.net/resources. 
Kami pun memiliki contoh program untuk membantu Anda 
memandu proses screening dari beberapa organisasi sejenis yang 
bisa diunduh secara gratis, seperti program Message in a Box dari 
Tactical Tech atau Friends of the Earth yang bisa diunduh di sini. 
Apabila Anda membutuhkan sarana publisitas, termasuk contoh 
poster atau undangan, jangan ragu untuk menghubungi kami. 
Silakan pilih material yang telah kami sediakan untuk membuat 
Papuan Voices versi Anda sendiri. Jangan lupa untuk kembali ke situs 
papuanvoices.net, untuk melanjutkan kembali diskusi Anda secara 
online. 
Salam,
Tim Papuan Voices 

http://papuanvoices.net
http://www.papuanvoices.net/resources
http://www.messageinabox.tacticaltech.org/Host_a_film_screening
http://www.foe.co.uk/resource/guides/good_screenings_guide.pdf
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Contoh Program

Berikut adalah contoh program untuk memudahkan Anda menggelar acara pemutaran film. Jangan 
segan-segan untuk berkreasi dengan program Anda dan mengundang pembicara tamu, musisi lokal, 
dan sebagainya. Pastikan Anda juga telah memiliki daftar email. 

07.00-07.30 Tamu undangan datang, kumpulkan alamat email dengan menggunakan formulir 
   pendaftaran, lalu berikan kudapan atau minuman segar. 

07.30-07.40 Sambutan pada tamu undangan, sekaligus membuka dan menjelaskan program  
  pemutaran film

07.40-08.50 Pemutaraan Film Papuan Voices: Total waktu pemutaran: 62:38

   Papua Calling: Muslims Calling for Peace (5:24)
   The Hope of the Cendrawasih Children (7:00)
   What Mama Kasmira Wants (6:25)
   Awin Mike (7:11)    
   Love Letter to the Soldier (6:51)
   Coconut Trees That Bear Jerry Cans (7:16)
   Ironic Survival (5:46)
   The Last Hunter (8:23)
   Left to Survive  (8:05)

08.50-09.30 Diskusi kelompok bersama pembicara, serta perencanaan untuk aksi selanjutnya 


