PROPOSAL

www.balioutbound.com
WE ARE FAMILY 2012
“ORANGTUA/KAKAK SEHARI UNTUK ANAK PANTI ASUHAN”
Yang Terhormat Pihak Sponsor,
Berbagi dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Berbagi juga merupakan wujud dari rasa
syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat yang diberikanNya.

Rasa berbagi itu bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras,
suku, agama ataupun kelas – kelas yang berlaku di masyarakat umum. Luangkan lah waktu
kita sejenak untuk berbagi orang – orang yang tidak seberuntung kita.

Berangkat dari rasa ingin berbagi, Bali Outbound Community ingin mengajak masyarakat
untuk sejenak meluangkan waktu dan berbagi. Berbagi dengan cara menjadikan 100 anak
- anak yatim piatu sebagai bagian dari keluarga. Rekreasi, bermain dan belajar
sebagaimana layaknya keluarga menghabiskan waktu bersama walau satu hari.

Akhir kata atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mohon dukungan serta
bantuan, baik secara moral maupun material. Semoga kegiatan ini dapat direalisasikan dan
berguna bagi kita semua.
Hormat kami,

Didi Purwadi
Ketua Panitia – We Are Family 2012
BENTUK ACARA

Berangkat dari pemikiran yang sederhana, kami ingin mengajak masyarakat (peserta)
untuk sejenak meluangkan waktu dan berbagi kepada anak – anak yatim piatu.

Kami akan mengajak 100 anak-anak yatim piatu yang berusia antara 7 – 12 tahun untuk
diajak menjadi bagian dari keluarga peserta dalam waktu satu hari. Melakukan kegiatan
seperti layaknya sebuah keluarga berekreasi bersama.

TEMA KEGIATAN
Rekreasi ini mengambil tema “Cita - citaku”. Menampilkan dan memberikan pembelajaran
tentang 5 cita-cita populer yang dipilih oleh anak-anak Indonesia dalam bentuk permainan.
Kelima cita – cita tersebut adalah: Dokter, Tentara, Pilot, Guru, dan Presiden.
TUJUAN KEGIATAN
Adapun tujuan dari kegiatan ini:

1. Sebagai media berbagi dari masyarakat kepada anak-anak yatim piatu.
2. Meningkatkan rasa keperdulian masyarakat terhadap sesama dan lingkunagn.
3. Menumbuhkan rasa percaya diri dan keperdulian anak yatim piatu terhadap sesama
dan lingkungan.

WAKTU PELAKSANAAN
Tanggal
: 19 Februari 2012.
Hari
: Minggu.
Waktu
: 07.00 WITA - 17.00 WITA.
Tempat
: The Sila's Agrotourism, Bedugul - Tabanan.

TARGET PESERTA
Peserta orang tua / kakak asuh berasal dari masyarakat umum dengan jumlah 100 orang.
Dan 100 anak-anak yatim piatu berbagai agama yang berasal dari berbagai panti asuhan di
wilayah Denpasar dan Badung.
SUMBER DANA
1. Sponsor
2. Peserta Orang tua / kakak asuh
3. Donasi yang tidak mengikat
4. Sisa dana We are Family 2011
SUSUNAN PANITIA
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Orangtua Asuh dan Anak asuh
Acara
Promosi & Sponsor

Konsumsi
Perlengkapan, Peralatan & Transportasi

: Didi Purwadi
: Barry Y. Briantoro
: Ia Wibawa
: Viar M. Sugandha
: Indra Parusha
: Hendra W. Saputro
I Wayan “Gendo” Suardana
: Leean Y. Briantoro
: Danu Andriyanto

SUSUNAN ACARA
Masa Promosi
23 Januari 2012 – 18 Februari 2012
Hari “H”
07.00 – 08.00 WITA
08.00 - 10.00 WITA
10.00 - 12.00 WITA
12.00 – 13.30 WITA
13.30 – 14.30 WITA
14.30 – 15.00 WITA
15.00 – 17.00 WITA
BIAYA - BIAYA
(Terlampir)

I Komang Satria “Bowo” Wibawa

Daftar Ulang & briefing teknis lapangan
Berangkat menuju lokasi
Fun Games Cita – citaku
Makan Siang
Hiburan
Penutupan & Perpisahan
Kembali ke Denpasar

SPONSORSHIP
(Terlampir)

INFORMASI
Didi Purwadi (081 338 393939)
Barry Y. Briantoro (081 337 379737)
Viar MS (081 236 100147)
Hendra W Saputra (081 236 76861)
Rekening

BANK CENTRAL ASIA (BCA)
a/n Hendra Wahyudi Saputro
Nomor rekening : 767-013-4673

BANK MANDIRI
a/n Hendra Wahyudi Saputro
Nomor rekening : 1450006856138

Bali Oubound Community
Jl . Narakesuma No. 11
Telp. 0361- 7448807 | Fax. 0361-244737
E. xplore@balioutbound.com | W: www.balioutbound.com | T: @balioutbound

Lampiran 1
Rancangan Anggaran Biaya
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jenis
Bus untuk anak panti asuhan
Games
Kaos
Transportasi
Konsumsi
Komunikasi
Publikasi
Press Release Media Cetak
Administrasi
Bingkisan & uang saku
Tiket masuk area (Anak)
Tiket masuk area (Dewasa)
Biaya tak terduga
Total

Qty Harga Satuan
3
Rp1,600,000
5
Rp500,000
300
Rp50,000
400
Rp42,500
1
Rp700,000
1
Rp2,750,000
1
Rp2,500,000
1
Rp3,000,000
100
Rp.70.000
100 Rp. 10.000
300 Rp. 15.000
10%

Total
Rp4,800,000
Rp2,500,000
Rp15,000,000
Rp2,500,000
Rp17,000,000
Rp700,000
Rp2,750,000
Rp2,500,000
Rp3,000,000
Rp.7.000.000
Rp. 1.000.000
Rp. 4.500.000
Rp.6.660.000
Rp68,260,000

Lampiran 2
SPONSORSHIP
Sponsor Utama
Adalah Perusahaan yang bersedia memberikan dana minimal 50 % dari total keseluruhan
biaya yang diperlukan oleh panitia pelaksana.
Fasilitas yang diperoleh :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tercantum dalam spanduk dengan ruang sponsor sebesar 25% dari total luas
setelah dikurangi nama acara dan publikasi acara.
Berhak mempublikasikan kegiatan melalui jaringan media yang dimiliki oleh
sponsor utama dengan biaya sendiri.
Dapat memasang umbul – umbul maksimal 30 buah diareal kegiatan pada hari H.
Disebutkan pada publikasi kegiatan melalui radio FM.
Disebutkan pada saat acara berlangsung oleh pembawa acara.
Dapat membuka 1 stand produk dengan ketentuan dan kesepakatan.
Dapat memperpanjang kerjasama untuk acara serupa, yang berlangsung setiap
tahun.
Mendapatkan piagam penghargaan dari panitia.
Tercantum dan hyperlinked di website www.balioutbound.com (dokumentasi event)
+ logo perusahaan.

Ketentuan – Ketentuan untuk Sponsor utama sebagai berikut :
•
•

Segala bentuk pajak yang berkaitan dengan sponsorship ini di tanggung oleh pihak
sponsor.
Panitia masih dapat bekerjasama dengan sponsor – sponsor pendukung, pembantu
dan donatur.

Sponsor Pendukung

Adalah perusahaan yang bersedia memberikan minimal 30% dari total keseluruhan biaya
yang diperlukan oleh panitia pelaksana.

Fasilitas yang diperoleh :
•
•
•
•
•

Tercantum dalam spanduk dengan ruang sponsor sebesar 10% dari total luas
setelah dikurangi nama acara dan publikasi acara.
Disebutkan pada publikasi kegiatan melalui radio FM.
Disebutkan pada saat acara berlangsung oleh pembawa acara.
Dapat memperpanjang kerjasama untuk acara serupa, yang berlangsung setiap
tahun.
Mendapatkan piagam penghargaan dari panitia.

•

Tercantum di website www.balioutbound.com (dokumentasi event) + logo
perusahaan.

Kententuan – ketentuan untuk sponsor pendukung sebagai berikut :
•

•

Segala bentuk pajak yang berkaitan dengan sponsorship ini di tanggung oleh pihak
sponsor.
Panitia masih dapat bekerjasama dengan sponsor-sponsor utama, pembantu dan
donatur.

Sponsor Pembantu

Adalah Perusahaan yang bersedia memberikan dana minimal Rp. 1.000.000,-

Fasilitas yang diperoleh :
•
•

Mendapat piagam penghargaan dari panitia.
Tercantum di website www.balioutbound.com (dokumentasi event).

Donatur

Adalah perusahaan / Instansi / Masyarakat yang bersedia memberikan bantuan tunai atau
fasilitas yang lain. Panitia akan menyebutkan donatur tersebut dalam dokumentasi event di
website balioutbound.com sebagai penghargaan terima kasih.
Cara Berpartisipasi

1. Setiap perusahaan, Instansi dan lembaga profesi yang berminat untuk berpartisipasi
berkewajiban menandatangani lembar kerja sama.
2. Pembayaran dilakukan 100% dengan waktu sesuai kesepakatan, sebelum 2 minggu
dari hari H.

Hal – hal yang belum di cantumkan diatas akan diatur kemudian sesuai dengan
kesepakatan.

Lampiran 3

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2011

Dokumentasi kegiatan bisa diakses melalui website balioutbound.com (penyingkat URL) :
-

Laporan kegiatan: http://kro.co/08jX
Video: http://kro.co/xlYK

