PROPOSAL REUNI AKBAR
SMAK 2 PENABUR JAKARTA
ANGKATAN 87 – LULUSAN 90
“25’th YEARS SILVER
I. PENDAHULUAN
Tak terasa waktupun berlalu, 25 tahun sudah kami lulus dari bangku SMAK 2 Penabur
Jakarta yang memberikan kami semua pelajaran yang sangat berharga.
Banyak hal telah terlewati selama rentang tahun saat saat di SMA dulu. Sebagian
lulusan ada yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, sebagian ada yang langsung
mencari pekerjaan, sebagian ada yang tinggal dan bekerja di luar negeri, sebagian
lagi ada yang bekerja

atau membuka usaha sendiri/berwiraswasta, dan tanpa

menampik kemungkinan ada sebagian juga yang karena sesuatu dan lain hal bernasib
kurang beruntung.
Tentu kita merasa bangga dan gembira saat kita tahu teman-teman lama kita sukses
dalam karier dan pekerjaan, bahagia dalam rumah tangganya, para guru terjamin
masa tuanya dan hidup tenang serta bahagia bersama anak-cucunya.
Tetapi saat diperlihatkan juga kondisi teman atau guru yang bernasib kurang
beruntung, kurang mampu, didera penyakit ataupun masalah lainnya, tentu ada rasa
peduli kita terhadap mereka. Apalagi ini adalah teman lama kita atau mantan guru
yang mendidik kita.
Selain itu tentunya ada rasa sedih saat kita mengetahui ada teman dan guru yang
tidak bersama kita lagi di dunia ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena
mereka semua telah mengisi lembaran kenangan dalam kehidupan kita. Kita berharap
keluarga mereka terus dilindungi dan diberkati Tuhan.
Berangkat dari rasa peduli dan rindu terhadap almameter, terhadap teman-teman
lama, terhadap guru-guru yang telah banyak memberikan jasa dan bimbingan, serta
tidak ketinggalan tentunya para staff tata usaha, ada hasrat dan semangat yang besar
untuk kembali bertemu.



Acara Reuni Akbar “25th YEARS SILVER REUNION” dari para alumni SMAK 2
Penabur Jakarta menjadi ajang temu kangen untuk mengenang semua cerita yang
terjadi saat SMA, menjadi satu wadah untuk kita dapat disatukan kembali dalam suatu
ikatan yang berdasarkan kekeluargaan, berkumpul bersama untuk mengetahui
kondisi terkini dari teman-teman, guru-guru dan para staff tata usaha, serta
memberikan apresiasi kepada mantan guru-guru SMAK 2 Penabur Jakarta.
Selain untuk bertemu kangen, reuni ini juga bisa dijadikan arena bertukar informasi
antara teman sesama alumni dalam ajang bisnis. Bisa juga untuk saling berbagi
pengalaman hidup mendapatkan kesuksesan dan saling membesarkan.
Kami bersyukur kepada Tuhan, karena setelah menjadikan kami sebagai bagian dari
SMAK 2 Penabur Jakarta, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul
setelah 25 tahun berpisah. Waktu 25 Tahun bukanlah waktu yang singkat, sehingga
sering disebut sebagai periode PERAK.
Mungkin Reuni ini merupakan suatu momen yang tak mungkin akan terulang kembali
di kehidupan kami, yang hanya bisa kami kenang nantinya di tahun-tahun yang akan
datang.
Besar harapan kami untuk mewujudkan acara ini dan kami mengharapkan partisipasi
dari para alumni, mantan guru-guru serta saudara sekalian untuk memberikan
dukungan baik secara materi maupun non materi agar acara ini dapat berjalan dengan
baik.



II. TEMA DAN FORMAT ACARA
Acara Reuni Akbar ini diadakan dengan mengambil tema :

“ Kembali Bersatu Dalam Kekeluargaan”
Acara akan diselenggarakan pada :
Hari & Tanggal : Sabtu, 21 November 2015
Waktu

: 17:00 – 21:00

Tempat

: Hotel Novotel Gajah Mada

Alamat

: Jalan Gajah Mada No.188 - Jakarta 11120

Materi acara yang akan dilaksanakan pada Reuni Akbar SMAK 2 Penabur Jakarta
Angkatan 87 - Lulusan 90 adalah :
1. Kata sambutan dari mantan kepala sekolah dan ketua panitia
2. Apresiasi kepada mantan guru-guru dan staff tata usaha
3. Acara kebersamaan
4. Ramah tamah
5. Presentasi sponsor
6. Doorprize

III. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Mempererat tali silaturahmi antar alumni dan para guru.
2. Membentuk wadah untuk saling bekerja sama, berkomunikasi, dan saling
mendukung antar alumni.
3. Memberikan apresiasi kepada guru-guru alumni dalam bentuk donasi sebagai
tanda terima kasih atas pengajaran ilmu selama di sekolah.

IV. PESERTA
1. Alumni SMAK 2 Penabur Jakarta Angkatan 87 - Lulusan 90
2. Mantan Guru SMAK 2 Penabur Jakarta Angkatan 87 - Lulusan 90
3. Mantan Staff Tata Usaha SMAK 2 Penabur Jakarta Angkatan 87 - Lulusan 90
4. Perwakilan Yayasan BPK Penabur
5. Undangan


V. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
Sesuai dengan hasil Rapat Anggota Alumni pada Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus
2015, telah ditetapkan Susunan Panitia Lengkap sebagai berikut :

JABATAN
Ketua

NAMA

TELPON

1. Jorry Sudardja

+62-816-702402

2. Antoni Sutiono

+62-811-1901636

Wakil Ketua

1. Frans Kurniawan

+62-812-84582999

Sekretariat

1. Andy Tanu Widjaja

+62-816-925591

2. Paulina Tirta

+62-878-80009100

3. Hendra Setiawan

+62-816-4830989

4. Tjui Tjiu

+62-877-81744075

Bendahara

1. Susanti Tjendra

+62-816-1858932

Sie Acara

1. Jeanny Surya

+62-811-811872

2. Dewi Tarudji

+62-811-876689

Sie Dana

1. Rita Kurniadi

+62-815-9916088

Sie Publikasi & Dokumentasi

1. Andereas Tjoe

+62-818-08530000

Sie Konsumsi

1. Ernie Kartikawati

+62-818-208688

Sie Perlengkapan

1. Dendy Gunawan

+62-815-9958219

2. Christiadi Tjandrapurnomo

+62-812-8855328



VI. PERINCIAN DANA PENYELENGARAAN
Untuk mewujudkan dan merealisasikan acara tersebut, biaya dengan rencana rincian
yang dibutuhkan sebagai berikut :

KETERANGAN

JUMLAH

Sewa Tempat dan konsumsi

25.000.000

Snack

2.500.000

Dekorasi

5.000.000

Liputan dan Photo Booth

3.000.000

MC dan sewa alat musik

3.000.000

Acara

4.000.000

Publikasi dan Dokumentasi

1.500.000

Apresiasi Guru

50.000.000

Biaya Lain-lain

6.000.000
Total Biaya

100.000.000

* Seluruh Jumlah Biaya dalam Rupiah
Target Sumber Dana melalui biaya pendaftaran Acara Reuni dari peserta
100 x Rp 350.000,- = Rp 35.000.000,** DEFISIT = Rp 65.000.000,-



VII. DONASI DAN SPONSOR
Untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan Acara Reuni ini, selain
pendanaan melalui biaya pendaftaran Acara Reuni dari peserta, kami juga
memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk mendukung dan berpartisipasi di
dalam kegiatan Reuni Akbar ini dengan menjadi Donatur atau Sponsor Perusahaan.
Perusahaan dimana Anggota Alumni adalah Pemilik atau Pejabat ataupun memiliki
relasi di Perusahaan tersebut, diberikan kesempatan memberikan dukungan /
partisipasi melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan dan telah diatur dalam
proposal ini.
Kami memberikan beberapa kategori donasi dan sponsorship berikut keterangannya
sebagai bahan pertimbangan bentuk kerja sama.
Khusus mengenai bentuk partisipasi berupa donasi di atas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta
Rupiah) diberikan kesempatan untuk menuliskan Profile Professional Alumni di Album
Alumni (elektronik).



Sponsorship dibagi dalam beberapa kategori yang telah ditentukan sebagai berikut :
KATEGORI

FASILITAS

A. Platinum

1. Logo di atribut panitia

Rp. 10.000.000,-

2. Logo di undangan dan tiket masuk
3. Logo dan profile perusahaan di website www.smak2-90.com
(min 1 tahun)
4. Logo dan profile perusahaan di Album Alumni (elektronik)
5. 2 Free Tiket
6. VIP Seat
7. Presentasi Produk 15 menit
8. Booth promosi
9. Banner di panggung dan depan pintu masuk ruangan

B. Gold

1. Logo di atribut panitia

Rp. 5.000.000,-

2. Logo di undangan dan tiket masuk
3. Logo dan profile perusahaan di website www.smak2-90.com
(min 1 tahun)
4. Logo dan profile perusahaan di Album Alumni (elektronik)
5. VIP Seat
6. Banner di panggung dan depan pintu masuk ruangan

C. Silver

1. Logo di atribut panitia

Rp. 2.500.000,-

2. Nama perusahaan di undangan dan tiket masuk
3. Logo di website www.smak2-90.com (min 1 tahun)
4. Logo, nama perusahaan dan alamat di Album Alumni
(elektronik)

D. Co-Sponsor
Rp. 1.000.000,-

1. Nama perusahaan di website www.smak2-90.com
(min 1 tahun)
2. Nama perusahaan dan alamat di Album Alumni (elektronik)



Semua kategori sponsor, besarnya biaya, fasilitas dan keterangan tersebut di atas
tidak bersifat mengikat dan sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan keadaan
(dapat dikondisikan).
Kami juga membuka kesempatan bagi pihak yang ingin membantu pendanaan
kegiatan Reuni Akbar ini dengan memberikan materi atau fasilitas tertentu sesuai
dengan keinginan sponsor berdasarkan kesepakatan dengan Panitia.

Ketentuan Sponsorship :
1. Pendaftaran dan Penandatanganan Kerjasama
1.1 Batas akhir pendaftaran untuk menjadi sponsor adalah pada tanggal

5

Nopember 2015 atau pada saat seluruh jenis sponsor dinyatakan terjual habis.
1.2 Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh panitia kegiatan dengan pihak
sponsor yang bersangkutan.
1.3 Penandatanganan nota kerjasama dilakukan setelah panitia menerima

foto-

copy bukti pembayaran dari pihak sponsor.
2. Materi Iklan
2.1 Pengaturan dan penempatan materi Iklan merupakan wewenang panitia.
2.2 Pihak sponsor harus memberikan materi iklan (logo / nama perusahaan / profile
perusahaan) maksimal 3 hari setelah penandatanganan kerjasama.
3. Syarat Pembayaran
3.1 Saat penandatanganan kerjasama pihak sponsor membayar minimal 50 % dari
nilai kontrak.
3.2 Sisa pembayaran harus disetorkan pihak sponsor maksimal tiga hari sebelum
kegiatan dilaksanakan.
3.3 Pembayaran disetorkan langsung kepada panitia atau melalui rekening :
Bank BCA
Cabang Kelapa Gading
No Rekening : 227 226 9191
A/n Jorry Sudardja atau Susanti Tjendra

3.4 Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran dari pihak
sponsor bukan tanggung jawab panitia.

4. Pembatalan
4.1 Pembatalan oleh pihak sponsor yang telah melakukan pembayaran uang muka
akan diberikan pengembalian dana sebesar 50% dari total uang yang telah
disetorkan oleh pihak yang bersangkutan.
4.2 Pembatalan oleh pihak sponsor yang telah melakukan pelunasan seluruh nilai
kontrak akan dilakukan pengembalian dana sebesar 25% dari nilai kontrak.
4.3 Pemberitahuan pembatalan oleh pihak sponsor maksimal tiga hari setelah
penandatangan kerjasama atau maksimal tiga hari setelah pelunasan seluruh
nilai kontrak pihak sponsor yang bersangkutan.
4.4 Pembatalan oleh pihak sponsor yang dilakukan kurang dari 3 hari sebelum
Acara Reuni berlangsung tidak akan diberikan pengembalian dana.
4.5 Uang yang telah disetorkan oleh pihak sponsor akan dikembalikan 100%, jika
pembatalan dilakukan oleh pihak panitia.
5. Lain-lain
5.1 Mengenai bentuk kerjasama lain yang belum tercantum dan diatur dalam uraian
diatas, dapat dibicarakan dan disepakati kemudian dengan pihak panitia.

VIII. PENGGUNAAN DANA
 Dana yang terkumpul akan digunakan sesuai Perincian Dana Penyelenggaraan
di Pasal VI.
 Kelebihan penggunaan dana akan digunakan untuk pemeliharaan website
www.smak2-90.com selama 5 tahun ke depan dan sisanya untuk tanda kasih
mantan guru-guru dan staff tata usaha angkatan 87 - 90.

IX. PENDAFTARAN DAN INFORMASI
Untuk pendaftaran keikutsertaan berpartisipasi dan kehadiran dalam kegiatan Reuni
Akbar ini dapat dilakukan melalui :
1. Website : www.smak2-90.com
2. Email : info@smak2-90.com
3. Paulina Tirta (+62-878-80009100)
4. Andy Tanu Widjaja (+62-816-925591)
5. Hendra Setiawan (+62-816-4830989)
Setelah melakukan pendaftaran melalui beberapa media tersebut diatas, Peserta
akan mendapatkan konfirmasi registrasi sebagai indentitas untuk mengidentifikasi
uang pendaftaran, donasi dan registrasi ulang di meja tamu.

X. PENUTUP
Demikian proposal kegiatan Reuni Akbar SMAK 2 Penabur Jakarta Angkatan 87 Lulusan 90 kami buat untuk memberikan informasi yang lengkap serta mengharapkan
semoga para alumni, donatur, sponsor, dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat
memberikan

dukungan

dan

manfaat

bagi

semua

pihak

sehingga

dapat

terselenggaranya Acara Reuni Akbar ini dengan lancar sesuai yang kita harapkan.
Atas perhatian, bantuan, dan kerjasamanya kami mengucapkan Terima Kasih.

Jakarta, 25 September 2015
Panitia Pelaksana Reuni Akbar
SMAK 2 Penabur Jakarta Angkatan 87 - Lulusan 90



