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Terimakasih telah tertarik mengadakan pemutaran serial Pulau Plastik di daerahmu! Dokumen ini berisikan informasi 
umum terkait pemutaran serial Pulau Plastik. Formulir pemutaran serial Pulau Plastik dapat diakses disini.
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Tentang Pulau Plastik
Pulau Plastik merupakan kampanye kolaboratif dalam  menangani isu plastik sekali pakai di Bali dan sekitarnya. Pulau 
Plastik memanfaatkan budaya populer berupa kampanye media sosial, serial video pendek, dan film dokumenter untuk  
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya plastik sekali pakai, serta mengubah perilaku masyarakat, sekaligus 
mengadvokasi menuju perubahan yang berkelanjutan.

Tentang Series
Pulau Plastik memproduksi 4 (empat) episode untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan masyarakat Bali ter-
hadap dampak buruk PSP. Tiap episodenya berdurasi 20 menit dan mencakup isu seputar plastik sekali pakai, seperti: 
mikroplastik, pemilahan dan pembuangan sampah rumah tangga, kebijakan pemerintah, serta industri pangan dan 
perhotelan. Hubungan filosofi dan kepercayaan masyarakat Bali turut  dibahas dalam kaitannya dengan plastik seka-
li pakai. Tiap episodenya menyajikan rekomendasi yang realistis serta mengajak para pemirsanya untuk mengurangi 
penggunaan plastik sekali pakai.  Kalian dapat menemukan sinopsis dari setiap episode Pulau Plastik disini.

Tentang Film 
Sebuah Film layar lebar  mengenai isu pemakaian plastik sekali pakai yang dibahas secara lengkap dan akan rampung 
pada akhir tahun 2019.
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Pengantar Pemutaran Pulau Plastik

Tentang Pemutaran Serial
Untuk memberi tahu masyarakat luas dan menyebarkan berita mengenai masalah plastik, kami mengajak kalian un-
tuk ikut serta dalam kampanye kami dan mengadakan acara pemutaran serial Pulau Plastik dikomunitas atau daerah 
kalian. Jika kalian ingin acara pemutaran Serial kalian mempunyai dampak yang lebih besar, kalian dapat memberikan 
sesi panel atau diskusi dan atau aktivitas call-to-action seperti;Clean-ups. Untuk melakukan pengawasan dan evaluasi 
acara pemutaran serial Pulau Plastik, kami mengajurkan untuk panita dapat melakukan survet sebelum dan sesudah 
acara. Setelah pengajuan aplikasi pemutaran Serial Pulau Plastik kalian disetujui, petunjuk lengkap pelaksanaan pemu-
taran akan kami kirim.
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Rencanakan Acara Pemutaran Kalian

TAHAP 1: SIAPA?
Pilih Target penonton kalian. Target penonton dapat meliputi pelajar,  komunitas atau perusahaan. Memahami target penonton 
dapat memudahkan kalian untuk melakukan panjangkuan yang efektif dan menetukan pertanyaan diskusi yang tepat.

TAHAP 2: APA dan KENAPA? 
Pilih sebuah topik yang akan dibahas dalam acara pemutaran. Kalian dapat memilih disini untuk melihat episode yang tersedia.

TAHAP 3: DIMANA?
Pilih lokasi untuk pelaksanaan pemutaran serial Pulau Plastik. Dimana tempat target penonton kalian sering bertemu atau ber-
kumpul? Lokasi dapat berupa kelas atau aula di sekolah, balai, tempat kerja, taman di banjar, tempat ibadah kalian, dan lain-lain. 
Lokasi menyesuaikan jumlah penonton dan tujuan dari pemutaran yang kalian laksanakan. NOTE : Harap perhatikan waktu pelak-
sanaan pemutaran. Jika pemutaran dilaksakan pada siang hari, lebih baik jika dilaksakan didalam ruangan. Jika pemutaran dilakukan 
pada malam hari, lebih baik jika dilaksanakan diruangan terbuka. Kami juga menyarankan untuk penonton dapat hadir 30 menit 
sebelum pemutaran dimulai.  

TAHAP 4: KAPAN?
Pilih tanggal yang kalian inginkan. Kami sarankan untuk memilih tanggal yang sesuai dengan target penonton sehingga penonton 
dapat mengkonfirmasi kedatangan mereka dan juga tanggal yang memberikan kalian cukup waktu untuk mencari lokasi, meren-
canakan dan mempromisikan acara pemutaran kalian. 

TAHAP 5: BAGAIMANA? 
Daftarkan acara pemutaran kalian kepada Tim Pulau Plastik! Kami mendukung kalian! Pendaftaran pemutaran Serial Pulau Plas-
tik dapat dilakukan dengan misi form ini. Tim Pulau Plastik akan menghubungi kalian dengan petunjuk lengkap pemutaraan serial 
Pulau Plastik dan tautan dari episode serial Pulai Plastik. 


