
Panduan Bagi Pengisi Stand/PameranPanduan Bagi Pengisi Stand/PameranPanduan Bagi Pengisi Stand/PameranPanduan Bagi Pengisi Stand/Pameran    

Koordinator: __________________________Koordinator: __________________________Koordinator: __________________________Koordinator: __________________________    

 

FasilitasFasilitasFasilitasFasilitas    
Komunitas yang berkolaborasi mendapatkan stand dengan fasilitasstand dengan fasilitasstand dengan fasilitasstand dengan fasilitas sebagai berikut 

1. tiap stand berukuran 2,7 x 1 m  

2. 1 buah meja (ukuran 60 x 120 cm atau 60 x 60 cm)) dan 2 buah kursi 

3. rangka panel di sekeliling stand untuk menempelkan display 

4. 1 sumber listrik untuk tiap 4-5 stand (harap membawa kabel ekstensi masing-masing) 

5. kartu tanda panitia 

 

Ketentuan dan tataKetentuan dan tataKetentuan dan tataKetentuan dan tata----tertibtertibtertibtertib    
Berikut ketentuan dan tata-tertib yang berlaku bagi komunitas yang berpartisipasi mengisi 
stand/pameran dalam acara __________________________.  

Ketentuan dan tataKetentuan dan tataKetentuan dan tataKetentuan dan tata----tertib ini dimaksudkan agar acara dapat terselenggara dengan meriah, akrab, tertib ini dimaksudkan agar acara dapat terselenggara dengan meriah, akrab, tertib ini dimaksudkan agar acara dapat terselenggara dengan meriah, akrab, tertib ini dimaksudkan agar acara dapat terselenggara dengan meriah, akrab, 
informatif dan edukatif, dengan mengusung nilai kebersamaan, berbagi, ramainformatif dan edukatif, dengan mengusung nilai kebersamaan, berbagi, ramainformatif dan edukatif, dengan mengusung nilai kebersamaan, berbagi, ramainformatif dan edukatif, dengan mengusung nilai kebersamaan, berbagi, ramah lingkungan (h lingkungan (h lingkungan (h lingkungan (zero wastezero wastezero wastezero waste    
dan rendah emisi) dan ramah anak.dan rendah emisi) dan ramah anak.dan rendah emisi) dan ramah anak.dan rendah emisi) dan ramah anak.    

 

KetentuanKetentuanKetentuanKetentuan    
1. Stand/pameran adalah area yang disediakan panitia untuk digunakan hanya untuk 

memamerkan segala informasi mengenai kegiatan komunitas yang bersangkutan. 

2. Kami informasikan bahwa jumlah meja yang dimiliki Museum terbatas. Kami berharap 
komunitas yang TIDAK MEMBUTUHKANTIDAK MEMBUTUHKANTIDAK MEMBUTUHKANTIDAK MEMBUTUHKAN MEJAMEJAMEJAMEJA di stand-nya untuk segera memberitahukan kami 
agar dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. 

3. Sumber listrik akan tersedia dalam jumlah terbatas. Komunitas yang membutuhkan listrik 
sebagai pendukung display standnya (misal notebook), mohon memberitahukan kepada kami 
agar dapat diutamakan untuk berada dekat dengan sumber listrik.  

4. Komunitas bebas merancang kegiatan yang menarik di stand/pamerannya masing-masing agar 
menarik minat dan interaktif dengan pengunjung, sepanjang tidak mengganggu kegiatan 
komunitas lain dan/atau acara KumKum. Mohon rancangan kegiatan tsb dikoordinasikan Mohon rancangan kegiatan tsb dikoordinasikan Mohon rancangan kegiatan tsb dikoordinasikan Mohon rancangan kegiatan tsb dikoordinasikan 
dengan panitia.dengan panitia.dengan panitia.dengan panitia.  

5. Panitia menyediakan announcer untuk menginformasikan kegiatan di stand/pameran tsb 
kepada seluruh pengunjung. Komunitas diminta mengkonfirmasikan kegiatan yang akan 
diumumkan kepada panitia 30 menit sebelum kegiatan berlangsung. 

6. Stand komunitas akan ditempatkan di ____________________________________________________.  

7. Barang untuk stand/pameran sudah dapat dimasukkan padsudah dapat dimasukkan padsudah dapat dimasukkan padsudah dapat dimasukkan pada hari ______________ a hari ______________ a hari ______________ a hari ______________ mulai pukul  
____________ WIB. 

8. Seluruh barang yang nanti akan ditinggal di stand/pameran wajib dicatat dalam formulir daftar 
barang yang akan diberikan oleh panitia pada saat peserta mempersiapkan stand/pameran 

9. Materi pamer hanya boleh ditempel ke panel yang tersedia (tidak boleh ke dinding gedung) dan 
DILARANG MENGGUNAKANDILARANG MENGGUNAKANDILARANG MENGGUNAKANDILARANG MENGGUNAKAN DOUBLE TAPEDOUBLE TAPEDOUBLE TAPEDOUBLE TAPE (silakan gunakan selotip kertas, paku payung, tali 
kenur atau alat lain yang tidak merusak panel). 

10. Panitia mempersiapkan sebuah ruang penyimpanan bersama yang terkunci. Peserta dapat 
menghubungi panitia bila memerlukannya.   

11. Peserta meninggalkan area stand/pameran dalam keadaan bersih saat acara berakhir 

12.12.12.12. Mohon mengkonfirmasi keikutsertaan komunitas dalam stand/pameran dengan mengisi mengisi mengisi mengisi 
formulir terlampir dan formulir terlampir dan formulir terlampir dan formulir terlampir dan menyerahkan pada kami paling lambat___________________.menyerahkan pada kami paling lambat___________________.menyerahkan pada kami paling lambat___________________.menyerahkan pada kami paling lambat___________________.    

    

    



TataTataTataTata----tertibtertibtertibtertib    

1. Peserta bertanggungjawab terhadap keamanan barang masing-masing selama acara 
berlangsung, meskipun panitia menyediakan petugas keamanan. 

2. Peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dibuka setiap harinya. 

3. Peserta wajib mengenakan tanda panitia pada saat menjalankan tugas dari komunitasnya. 

4. Peserta DILARANG mengadakan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan peserta/acara lain. 

5. Peserta TIDAK DIPERKENANKAN melakukan kegiatan jual-beli (kecuali merchandise atau 
barang lain yang diproduksi oleh komunitas yang bersangkutan); serta melakukan kegiatan 
(seperti memajang alat promosi atau mengadakan kegiatan insidental) yang di luar lingkup 
aktivitas komunitasnya 

6. Peserta DILARANG merusak bangunan dan properti gedung (termasuk menempel/mencoret di 
dinding). 

7. Peserta DILARANG  menempel materi pamer dengan DOUBLE TAPE 

8. Untuk menghemat kertas serta mengurangi sampah, peserta diminta untuk TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK 
MEMBAGIKAN brosur, flyer, dan materi cetak lainnya secara bMEMBAGIKAN brosur, flyer, dan materi cetak lainnya secara bMEMBAGIKAN brosur, flyer, dan materi cetak lainnya secara bMEMBAGIKAN brosur, flyer, dan materi cetak lainnya secara bebas kepada pengunjungebas kepada pengunjungebas kepada pengunjungebas kepada pengunjung. 

9. Peserta DILARANG memberikan barang dengan kemasan kantong kresek/ styrofoam kepada 
pengunjung 

10. Peserta WAJIB menjaga kebersihan di dan sekitar area stand/pamernya. Sampah dipilah dan 
dibuang sesuai jenisnya. 

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

12. Peserta DILARANG membawa alat-alat berbahaya (senjata api, senjata tajam, api, alat peledak). 

13. Ketentuan no. 9-12 berlaku pula bagi seluruh pengunjung. Mohon turut mengoreksi 
pengunjung bila melanggar. 

14. Panitia berhak memberikan peringatan dan sanksi kepada peserta yang melanggar tata-tertib. 

 

    

 



Formulir Partisipasi Stand/PameranFormulir Partisipasi Stand/PameranFormulir Partisipasi Stand/PameranFormulir Partisipasi Stand/Pameran    
    

 

Formulir dapat diisi dengan cara:Formulir dapat diisi dengan cara:Formulir dapat diisi dengan cara:Formulir dapat diisi dengan cara:    

• Online melalui ___________________Online melalui ___________________Online melalui ___________________Online melalui ___________________ 

• Email ke: Email ke: Email ke: Email ke: _________________ - subyek:STsubyek:STsubyek:STsubyek:STAND/PAMERANAND/PAMERANAND/PAMERANAND/PAMERAN    
    

Nama Komunitas : 
Website/blog 
 

: 

Alamat surat (bila ada) 
 

: 

PIC Komunitas : 
Email : 
HP : 
Tentang komunitas (maks 100 kata, bagi yang belum pernah mengirimkan): 
 
 
 
 
 
 
Rencana kegiatan di stand/pameran (silakan gunakan lembar tambahan bila perlu): 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
Stand kami akan membutuhkan perlengkapan berikut: 
[      ] Meja                          [      ] Listrik, untuk:_______________________________________________ 

 

Kami berencana memasukkan barang untuk stand/pameran pada: 
 
Bila kegiatan di stand/pameran komunitas mungkin menghasilkan sampah, mohon sebutkan:  
[      ] Sampah kering dapat di daur ulang, sebutkan:_________________________________________ 
[      ] Kertas 
[      ] Organik dapat di kompos 
[      ] Lainnya:  
 
Dengan ini menyatakan bahwa: 

• komunitas kami bermaksud mengisi stand/pameran pada acara _________________ 

• kami telah membaca dan menyetujui seluruh ketentuan dan tata-tertib yang berlaku bagi 
pengisi stand/pameran di acara _____________________ 

 
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 
 
Jakarta,     
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
Nama lengkap: 


