
Panduan bagi komunitas pengisi acara  

Kontak: _____________________________ 

 

Penyelenggaraan acara ___________ mengusung nilai kerjasama, gotong royong, berbagi dan 
diupayakan untuk mandiri dari dukungan dana sponsor. Pilihan ini memberi peluang bagi komunitas 
maupun individu untuk berperan dengan caranya masing-masing dan melahirkan kreatifitas yang tak 
terduga untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.   

Kunci sukses acara ada pada kemampuan semua komunitas yang berkolaborasi termasuk komunitas 
teman-teman yang berperan sebagai pengisi acara di taman untuk bergotong royong agar acara dapat 
terselenggara dengan meriah, akrab, informatif dan edukatif, ramah lingkungan (zero waste dan 
rendah emisi) dan ramah anak. 

Berikut panduan bagi komunitas yang berkolaborasi sebagai pengisi acara di taman. Harapannya 
keterbasan fasilitas, tidak membatasi semangat dan kreatifitas teman-teman. Berbagi inspirasi adalah 
yang diutamakan dalam acara _______. Bila memungkinkan, kami persilakan teman-teman melengkapi 
perlengkapan yang dibutuhkan secara mandiri. 

 

Fasilitas 

• Panggung setinggi 50 cm dengan luas 5 x 10 m  dengan tenda penutup tinggi 3 m.  

• Mikrofon kabel 3 unit (setelah pk. 15:00 WIB ada 6 unit) 

• Mikrofon wireless 1 unit (setelah pk. 15:00 WIB ada 4 unit) 

• Mikrofon clip on 1 unit 

• Mixer 12 input 

• Kursi 10 bh 

• Meja 1 bh 

• Ruang tunggu pengisi acara di belakang panggung  

• Air putih hangat dan biasa (gelas tersedia dalam jumlah terbatas, harap membawa botol 
minum/tumbler masing-masing) 

 

 

Ketentuan  

1. Tiap komunitas tampil sesuai jadwal terlampir.  

2. Tiap komunitas mendapat alokasi waktu selama 30 menit untuk tampil di panggung. Komunitas 
dapat tampil di depan/kiri/kanan panggung bila menginginkannya. Mohon berkoordinasi dengan 
koordinator sebelumnya. 

3. Tempat tampil terletak di _____________. Bila perlengkapan yang dibawa banyak, kami 
sarankan masuk lewat ____________. Lihat peta terlampir.   

4. Perwakilan komunitas diharapkan melaporkan kehadiran kepada koordinator saat tiba di 
tempat 

5. Seluruh personil pengisi acara termasuk perlengkapannya diharap sudah siap di dekat panggung 
30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan. 

6. Komunitas diharap mempersiapkan satu orang wakilnya untuk diwawancarai oleh MC saat tampil 
di panggung. Diharapkan perwakilan komunitas tersebut dapat memperkenalkan komunitasnya 
dan berbagi inspirasi kepada pengunjung. 



7. Komunitas dipersilahkan untuk menggunakan ruang tunggu bagi pengisi acara dan 
meninggalkannya dalam keadaan bersih. 

8. Komunitas bertanggungjawab terhadap keamanan barang masing-masing. 

9. Untuk menghemat kertas serta mengurangi sampah, komunitas diminta untuk TIDAK 
MEMBAGIKAN brosur, flyer, dan materi cetak lainnya secara bebas kepada pengunjung. 

10. Kami berharap pengisi acara sudah makan siang sebelumnya atau mengusahakannya sendiri.  
Aneka minuman dingin dan hangat serta makanan lokal dan sehat tersedia di bazaar. Komunitas 
juga dipersilahkan  membawa bekal makanan dari luar, tapi mohon pilih yang tidak 
menggunakan kemasan styrofoam/ kantong kresek.  

11. Selama acara akan ada meja potluck dimana seluruh komunitas yang berkolaborasi dapat saling 
berbagi minuman/makanan ringan/berat, namun ketersediaan makanan di meja tersebut tidak 
dapat dipastikan ada sepanjang waktu. 

 

Tata-tertib umum  

Berikut tata-tertib yang berlaku umum baik bagi pengunjung maupun komunitas yang berkolaborasi  

1. Dilarang  merusak bangunan dan properti gedung (termasuk menempel/mencoret di dinding). 

2. Dilarang membawa minuman/makanan dengan kemasan styrofoam/kantong kresek 

3. Wajib menjaga kebersihan. Sampah dipilah dan dibuang sesuai jenisnya. 

4. Seluruh area acara BEBAS ROKOK. Merokok hanya diijinkan di area khusus merokok yang 
ditetapkan. 

5. Dilarang membawa alat-alat berbahaya (senjata api, senjata tajam, api, alat peledak). 

6. Panitia berhak memberikan peringatan dan sanksi kepada pelanggar tata-tertib  

 


