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Latar Belakang

Undang – Undang  Republik  Indonesia  Tahun  2013  tentang Sistem  Pendidikan 

Nasional menjelaskan  bahwa  Bimbingan  dan  Konseling (BK)  sebagai  bagian 

integral  dari  sistem pendidikan. Sebagai langkah konkret, layanan bimbingan dan

konseling SMA Negeri 1 Bandung   memberikan  bimbingan  dan  informasi  karier 

yang  berkualitas  bagi  peserta didik. Dengan ini menawarkan layanan BK yang

membantu peserta didik dalam mengoptimalkan perkembangan individual mereka,

termasuk dukungan dalam membuat pilihan terkait  studi lanjutan. Keterampilan

pengambilan keputusan merupakan hal yang penting. Apabila individu tidak tepat dalam

mengambil keputusan, maka akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Pengambilan

keputusan tersebut menjadi masa-masa sulit yang dilalui oleh mereka pada masa

remajanya.  Perlu  adanya  dukungan  dari  orang  lain  baik  orang tua  dan  guru

BK di sekolah dalam membimbing remaja agar merencanakan masa depannya dengan

matang. 

Peserta didik lulusan SMA Negeri 1 Bandung hampir 95% melanjutkan pendidikan ke

perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Seiring dengan perubahan

informasi  perguruan  tinggi  yang  dinamis,  akan  lebih  optimal  jika  perguruan  

tinggi hadir diundang  oleh  sekolah  dalam  rangka  memberikan  informasi  secara 

langsung  dan lebih  dekat . Hal ini dilakukan dalam  upaya  memberikan  orientasi 

perguruan  tinggi  dan  prospek  masa  depan kepada peserta didik SMA Negeri 1

Bandung. 

SMAN 1 Bandung merupakan sekolah integritas pertama di Kota Bandung dengan motto

"SMANSA INTEGRITAS BERSATU". Selain itu, SMAN 1 Bandung menyandang  gelar sebagai

sekolah penggerak, Sekolah Ramah Anak (SRA) dan  Sekolah Berbasis TIK (Pembatik) yang

memanfaatkan teknologi sebagai  kebutuhan  kegiatan  pembelajaran. Sejalan  dengan 

motto tersebut,  SMA  Negeri  1 Bandung beserta Bimbingan dan Konseling SMA Negeri

1 Bandung akan mengadakan kegiatan "EDUCATION  FAIR " SMANSA  KULIAH, YUK! 

(SKY)  2023  sebagai  lanjutan  dari  agenda rutin tahunan dalam bentuk pameran dan

lokakarya. Dengan  kegiatan  ini , segala  bentuk  kemudahan untuk peserta didik bisa

didapatkan terutama dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan orientasi

masa depannya dalam kebutuhan menentukan pilihan  studi lanjutan.



Tentang Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Edu Fa i r   Smansa   Ku l iah ,   Yuk!   atau  SKY!   per tama  ka l i   
di in is ias i   o leh   SMA   Neger i   1   Bandung pada tahun   20 15   
sebagai  sa lah  satu   bentuk   inovas i    layanan   B imbingan 
dan   Konse l ing (BK) .    Adanya respons pos i t i f  te rhadap
penye lenggaran tersebut ,  SKY!  (Smansa Ku l iah ,  Yuk!)  te rus
ber langsung set iap tahunnya sampai   saat   in i .   SKY! 
merupakan  pameran   edukas i   yang  ber tu juan  
member ikan   layanan   in formas i  dan   sos ia l i sas i   berka i tan 
dengan   rencana  pi l ihan kar ie r  yang   akan   d ip i l ih   s i swa  
sete lah   lu lus  dar i   SMA.

SMAN 1  Bandung memi l ih  pameran edukas i  sebagai  bentuk
sos ia l i sas i  karena  berkumpulnya perguruan t ingg i  dan
lembaga penyedia  ker ja  secara bersamaan d in i la i  leb ih  e fekt i f
menar ik  perhat ian dan rasa penasaran s iswa.  T idak  hanya
sos ia l i sas i  mengenai  perguruan t ingg i ,  SKY!   juga 
member ikan  sos ia l i sas i   berka i tan   dengan   SNMPTN ,   
SBMPTN ,   K IPK-K  ,  beas iswa ba ik   d i  da lam   neger i   maupun
di  luar   neger i ,  ser ta  in formas i  tentang peker jaan .   
Penye lenggaran   SKY!   pada  set iap   tahunnya terus   
mengalami   pen ingkatan   yang ba ik .

sos ia l i sas i   te rka i t   SNMPTN ,   SBMPTN ,   K IP-K ,    beas iswa   ba ik
da lam neger i   maupun   luar   neger i ,  ser ta  in formas i  peker jaan;
mendapatkan   in formas i   bentuk-bentuk   pelayanan  dan  
pembela jaran d i   perguruan   t ingg i ;
mendapatkan   b imbingan  dalam menentukan   p i l ihan   faku l tas ,
program stud i ,   dan   perguruan   t ingg i   yang   tepat ;  dan 
mendapatkan  mot ivas i  dar i   narasumber   yang   insp i rat i f   
dalam menentukan   s i kap  ser ta   mempero leh   b imbingan 
yang   tepat   sesuai  dengan   ta lenta ,   kompetens i  ,  dan 
peluangnya .

Secara umum,  keg iatan in i  ber tu juan untuk  mendapatkan berbagai
in formas i  te rk in i  mengenai  dun ia  pendid ikan d i  perguruan t ingg i .
Secara khusus ,    tu juan  Edufa i r   Smansa Ku l iah   Yuk!   2023   ya i tu , 
untuk :

1 .

2 .

3 .

4 .



Kepanitiaan

www.sman1bdg.sch.id

Tuti Kurniawati, S.Pd., M.Pd.
PENANGGUNG JAWAB

Asep Tori, S.Ag., M.Pd.I.
KETUA PELAKSANA

Audi Sudiyana, M.Pd.

SEKRETAR IS Ardie Richardiansyah, S.E. 
BENDAHARA

Muhamad Rai, S.Pd.
KOOR.  ACARA

Rr. Lies Retmana, M.Pd.
KOOR.  KESEKRETAR IATAN

Hj. Ika Rostika, M.Pd.
KOOR.  LOGIST IK

Supriati, S.Pd.
KOOR.  KONSUMSI

Fathul Ilmi, M.Pd.

KOOR.DEKOR 
Intan Muliawati, S.Pd., M.M.

KOOR.  HUMAS &  PUB

Sandri Sandiansyah, M.Pd., Gr.
KOOR.  DOKUMENTAS I
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Narasumber dan Bintang Tamu 

JUICY LUICY

PAPAH ROCK AND ROLL Marching Band PT KAI

dan masih banyak lagi

EMIR RAIHAN

PALUGOYANG

NABILA ISHMA



SKY!
SKKY ELIMINATES CONFUSE OF FUTURE

CAREER CHOICES

KONSER
PAMERAN

PENDIDIKAN

KONSELING
KARIR

SISTEM PEMETAAN
JURUSAN



ONE DAY | +1.500 GUESTS | EDUCATION FAIR

KELAS INSPIRASI  KONSELING KARIR | IELTS TES

SIMPULAN

Pekan awal Januari tahun 2023 akan disuguhkan kegiatan yang beda dari
lainnya, acara yang menarik dengan penampilan yang luar biasa.

Fokusnya adalah pengunjung dari berbagai latar belakang yang ada di Bandung

untuk berkumpul mencari pengalaman yang akan mengubah hidup di masa yang

akan datang.

SKY

TEMPAT :
SMA NEGERI 1 BANDUNG

HARI/TANGGAL :
Rabu, 11 JANUARI 2023

APLIKASI PEMETAAN JURUSAN

PUKUL
07.30 - 17.00



KATEGORI PERUNTUKAN BIAYA

KESEKRETARIATAN

ATK
Kertas HVS
Proposal
Sertifikat
Tinta
Laporan

Rp. 1.000.000.

ACARA

Guest Star
Tamu Undangan
Marching Band
MC
Plakat
LSS
Vocal Group
Kaos Panitia
Narasumber

Rp. 40.000.000,
Rp.  5.000.000,
Rp.  5.000.000,
Rp.  2.000.000,
Rp.  1.000.000,
Rp.  3.000.000,
Rp.  1.000.000,
Rp.  7.500.000, 
Rp.  1.000.000.

HUMAS &
PUBLIKASI

Flyer, Spanduk, Banner,
Poster
Kuota Internet

Rp. 4.000.000,
Rp.    500.000.

DOKUMENTASI
Edit Video + Photo
Memori 64GB
Tripod

Rp.  500.000
Rp.  200.000
Rp. 1.000.000

SUMBER JUMLAH

SEKOLAH Rp. 20.000.000

KOMITE Rp. 5.000.000 

TOTAL Rp. 25.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMASUKAN

PENGELUARAN



KATEGORI PERUNTUKAN BIAYA

LOGISTIK &
DEKORASI

Booth 20 Buah
Panggung 4 X 6 M 
Sound System
Balon
Meja Kursi
LED / Backdrop
Lighting
Umbul-umbul
Genset
Alat Band
Mixer Digital
Dekorasi

Rp. 10.000.000,
Rp.  4.000.000,
Rp.  6.000.000,
Rp.     500.000,
Rp.   2.000.000,
Rp. 14.000.000,
Rp.   2.000.000,
Rp.      900.000,
Rp.    2.500.000,
Rp.    1.500.000,
Rp.       750.000,
Rp.     1.000.000.

KONSUMSI

Konsumsi Panitia
Konsumsi Tamu VIP +
Guest Star
Konsumsi Kepala Sekolah
Konsumsi Pengisi Acara
Air Minueral Botol Kecil
Konsumsi Talent Booth 

Rp. 3.000.000,
Rp. 2.000.000,
Rp. 1.500.000,
Rp. 1.000.000,
Rp.    400.000,
Rp. 2.000.000.

KEAMANAN +
KEBERSIHAN

Keamanan + Kebersihan Rp. 2.000.000

TOTAL PENGELUARAN Rp. 129.750.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENGELUARAN

TOTAL BIAYA

PENGELUARAN Rp. 129.750.000

PEMASUKAN Rp. 25. 000.000 

JUMLAH Rp. 104.750.000



Booth ukuran 3 x 3 m,

Snack dan makan siang 2

orang,

Logo di semua media

promosi,

Jaringan listrik,

1 Meja & 2 Kursi,

Sosialisasi di kelas XI atau

XII max. 5 kelas durasi 45

Menit/kelas,

Free iklan di media sosial

sekolah @smansabandung

12K Followers : 1x Feed 1x

Story,

Free pemasangan media

promosi di lingkungan

sekolah.

Ketentuan Pengisi Booth
PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA BIMBEL,

PERUSAHAAN, dan KULINER

TALL Rp. 2.000.000 GRANDE Rp. 2.500.000 VENTI Rp. 3.000.000

Booth ukuran 3x3m,

Snack dan makan siang 2

orang,

Logo di semua media

promosi,

Jaringan listrik,

1 meja & 2 kursi,

Sosialisasi di kelas XI atau

XII max 10 kelas,

Promosi di stage utama 5-

7menit,

Free iklan di media sosial

sekolah @smansabandung

12K Followers : 1x Feed 1x

Story,

Free pemasangan media

promosi di lingkungan

sekolah

KUOTA TERBATAS. 

Booth ukuran 3x3m,

Snack dan makan siang 2

orang,

Logo di semua media

promosi,

Jaringan listrik,

1 buah meja & 2 buah kursi

Free iklan di media sosial

sekolah @smansabandung

12K Followers : 1x Feed 1x

Story,

Free pemasangan media

promosi di lingkungan

sekolah.

Partisi ukuran 3x3m,

Logo di semua media promosi,

Jaringan listrik,

Dekat dengan toilet/air,

1 Meja & 1 Kursi,

Free iklan di media sosial sekolah @smansabandung 12K Followers : 2x Story,

Free pemasangan media promosi di lingkungan sekolah.

KULINER Rp. 1.500.000



Prosedur Kerja sama

Pihak perusahaan membaca dan memahami alternatif yang telah ditawarkan

oleh panitia. 

Pihak panitia sponsorship akan memberikan konsultasi dan gambaran prospek

promosi dari suatu media yang akan diambil, jika disetujui kedua belah pihak

baik panitia maupun perusahaan akan mengisi formulir kerja sama. 

Perusahaan dapat berkonsultasi untuk membicarakan bentuk kerja sama lain

yang tidak tercantum dalam alternatif kerja sama yang panitia tawarkan. 

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai kepada panitia atau transfer

rekening Bank BCA atas nama Fathul Ilmi dengan nomor rekening

2330087440. Kerjasama yang telah ditandatangani tidak dapat dibatalkan

secara sepihak. Hal-hal yang belum tercantum atau diatur dalam petunjuk

penawaran kerja sama ini akan dibicarakan kemudian.

1.

2.

3.

4.



Aturan Sponsor dan Donatur
Dengan ini kami tawarkan kepada pihak sponsor serta donator untuk turut mengambil

andil dalam acara SMANSA KULIAH YUK  dengan ketentuan sebagai berikut.

1. DONATUR

Donatur adalah penyumbang yang tidak terkait oleh aturan dan secara sukarela

memberikan sumbangan untuk turut berandil dalam acara tersebut.

2. SPONSOR

A. Sponsor Tunggal (Platinum)

Sponsor Tunggal adalah perusahaan atau instansi pribadi yang sanggup menanggung

biaya sponsorship sebesar Rp. 104.750.000,-

Apabila sudah ada perusahaan atau instansi pribadi yang menjadi sponsor tunggal, maka

secara otomatis ruang sponsor lain akan ditutup.

Jika terdapat dua atau lebih perusahaan atau instansi pribadi yang berminat, maka yang

dipilih adalah perusahaan atau instansi pribadi yang menyatakan kesanggupannya lebih

dulu.

B. Sponsor Utama (Gold)

Sponsor Utama adalah perusahaan atau instansi pribadi yang sanggup menanggung biaya

sponsorhip sebesar Rp. 52.000.000,-

Jika terdapat dua atau lebih perusahaan atau instansi pribadi yang berminat, maka yang

dipilih adalah perusahaan atau instansi pribadi yang menyatakan kesanggupannya lebih

dulu.

C. Sponsor Pendamping (Silver)

Sponsor Pendamping adalah perusahaan atau instansi pribadi yang sanggup menanggung

biaya sponsorship sebesar Rp. 26.000.000,-

D. Sponsor Pendukung (Bronze)

Sponsor Pendukung adalah perusahaan atau instansi pribadi yang sanggup menanggung

biaya sponsorship sebesar Rp.13.000.000,-



Aturan Sponsor dan Donatur

Bila jumlah investasi produk/hadiah sama dengan jumlah investasi dana sponsor

utama maka keuntungan sama dengan sponsor utama.

Bila jumlah investasi produk/hadiah sama dengan jumlah dana sponsor pendukung

maka keuntungan sama dengan sponsor pendukung.

E. Sponsor Produk/Hadiah

Sponsor produk atau hadiah adalah perusahaan atau instansi yang menginvestasikan

modal (amal)-nya dalam bentuk produk dengan tujuan promosi kepada peserta kegiatan

dan atau kenang-kenangan untuk pembicara dan juga doorprize bagi peserta. Keuntungan

yang akan diberikan adalah sebagai berikut. 

F. Sponsor Media

Sponsorship media adalah perusahaan media atau pers baik elektronik atau media cetak

yang bersedia mengiklankan akan adanya kegiatan ini dari awal sampai hari “H”

berlangsung, dengan keuntungan sebagai berikut. 

Iklan di radio/media cetak selama promosi dan publikasi kegiatan pemasangan logo/nama

produk pada 1 (satu) buah spanduk yang akan dipasang selama promosi dan saat acara

berlangsung. Sponsor kelengkapan dan informasi kegiatan sponsor jenis ini adalah

instansi/perusahaan yang menginvestasikan modal (amal)-nya dalam bentuk spanduk, note

book, sertifikat, dan atau menginvestasikan amalnya dalam bentuk yang sesuai

kesepakatan yang dibuat antara panitia dan perusahaan/instansi dengan keuntungan yang

diberikan sama dengan keuntungan sponsor produk atau hadiah.

G. Sponsor Alternatif

Bila pihak sponsor menghendaki kerja sama dalam bentuk lain yang saling

menguntungkan di mana bentuk kerja sama tersebut tidak tercantum pada pilihan paket

sponsorship di atas, maka hal tersebut dapat dibicarakan lebih lanjut.



No Kontrapertasi Platinum Gold Silver Bronze

1

Penyandingan
nama

perusahaan
dengan nama

kegiatan

Ya Tidak Tidak Tidak

2
Logo pada
Spanduk

XL L M S

3
Logo pada

Baliho
XL L M S

4
Logo pada

Website
XL L M S

5
Logo pada
Backdrop

XL L M S

6
Logo pada

Poster
XL L M S

7
Pemasangan

Spanduk
Perusahaan

10 5 Tidak Tidak

8
Pemasangan
Umbul-umbul

20 10 Tidak Tidak

9
Commercial

Break oleh MC

Ya
(Opening-

Daily-
Closing)

Ya
(Opening-

Daily-
Closing)

Ya
(Opening

-
Daily-

Closing)

Ya
(Opening-

Daily-
Closing)

KESPONSORAN



No Kontrapertasi Platinum Gold Silver Bronze

10
Hak pemberian

brosur
Ya Ya Ya Ya

11

Tempat untuk
mendirikan

STAND
PARTISIPASI

Ya Ya Ya Tidak

12
Tidak ada

produk sejenis
Ya Ya Tidak Tidak

13
Promosi produk

sponsor saat
jeda acara

Ya (3x) Ya (1x) Tidak Tidak

14
Logo pada
Backdrop

XL L M S

15
Biaya

Sponsorship
XL L M S

KESPONSORAN



Kontak kami untuk ketentuan sponsorship
Sponsor harus melunasi pembayaran sebesar 50% dari total nilai kontrak maksimal

1 minggu setelah penandatanganan kontraprestasi dan 50% sisanya maksimal 2

minggu sebelum hari pelaksanaan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila sudah ada perusahaan atau

instansi pribadi yang menjadi sponsor tunggal, maka secara otomatis ruang

sponsor lain akan ditutup.

Apabila pihak perusahaan menghendaki bentuk kerja sama dalam bentuk lain yang

tidak tercantum dalam paket sponsorship di atas, maka hal tersebut dapat

dibicarakan lebih lanjut.

Demikian pilihan yang kami tawarkan kepada pihak-pihak yang berkenan untuk

melakukan kerja sama dan berpartisipasi di kegiatan kami SMANSA KULIAH YUK!

2023.

Contact Person :
Fathul Ilmi (Guru) 081220578109
Muhamad Rai (Guru) 082246745754
2330087440 a.n. Fathul Ilmi

smansabandung 

www.sman1bdg.sch.id

smansabandung



Rencana Lokasi Event



Rencana Lokasi Event



SMANSA BERSATU


