
ACARA
TEMU FANS RADIO ONLINE SIMALUNGUN

29 Desember 2011

Waktu Mata Acara
(       ) - 10.00 Pendaftaran Anggota (Registrasi)

Musik
(sambil menunggu kehadiran anggota/ undangan)

10.00 – 10.30 Pembukaan
Sekapur sirih dari Ketua Panitia
Kata Sambutan/ Pembukaan Direktur Radio Online 
Simalungun/ Undangan (Ka Dinas Pariwisata – jika hadir)
Doa

10.30 – 12.30 Acara Keakraban
Hiburan Artis pendukung
Penyampaian penjelasan sistem lelang lagu
Games 1 
Perkenalan Pengurus
Hiburan Artis 1 (Lelang lagu)
Games 2
Hiburan Artis 2 (Lelang lagu)
Perkenalan Anggota (Tukang Lutu/ Aktivis –WAJIB-, Anggota 
lain)

12.30 – 13.30 Istirahat & Makan Siang
(Diiringi musik)

13.30 – 15.30 Hiburan Artis 3 (Lelang Lagu)
Presentasi Pengurus 

Sejarah pendirian 
Visi – Misi
Kegiatan rutin
Prestasi/ pencapaian
Kendala Operasional

Hiburan artis 4 (Lelang Lagu)
Games

15.30 – 15.45 Coffee break
15.45 – 17.00 Hiburan artis 5 (artis terfavorit)

Games 3
Penyampaian kesan/ pesan/ kritik/ saran membangun dari 
anggota 

17.00 – 17.30 
(maks)

Penutupan 

Penyampaian Door Prize
Penyampaian Ucapan Terima Kasih/ Souvenir kepada pengisi 
acara (artis & undangan)
Kata Penutup 



Keterangan:

Mata Acara Keterangan
Pendaftaran Anggota Seksi Acara mengecek anggota yang hadir, sesuaikan 

dengan data pendaftaran (yang sudah membayar uang 
pendaftaran)
*jika terdapat anggota yang belum terdaftar sebelumnya, 
lakukan pendaftaran di tempat (pembayaran langsung)
**beri form DATABASE anggota sebelumnya siapkan form 
kosong yang akan diisi nama, alamat, pekerjaan, status, 
email, no tlp/ hp
***beri form KESAN/ PESAN mengenai acara/ radio online. 
KESAN/ PESAN yang dianggap terbaik oleh panitia akan 
mendapatkan door prize di akhir acara

Pembukaan Dibuka oleh undangan VIP yang hadir, jika tidak ada dibuka 
oleh Direktur

Perkenalan pengurus Pengurus radio hadir komplit, perkenalan dilakukan masing-
masing; dilakukan serileks mungkin

Games (sedang disiapkan oleh Bou & Arin) masing2 game dilakukan 
15-20 mnt. Tujuan utama games adalah untuk 
menghidupkan suasana dan membuat rileks anggota yang 
hadir; diharapkan pengurus & sie acara berpartisipasi aktif 
menghidupkan suasana games agar tidak kaku

Hiburan artis Dimulai dari pengisi acara local, simpan yang terbaik di akhir 
acara. Sekitar 15-20 menit untuk tiap penampilan

Lelang lagu Dapat dilakukan terhadap lagu atau artis. Siapkan data lagu/ 
artis yang paling sering diputar di radio berdasarkan rikues. 
Lelang dibuka sejak awal. Penawaran lelang dilakukan 
anggota dalam secarik kertas lelang (siapkan form berisi 
nama anggota, judul lagu/ nama artis yang dilelang, harga 
yang ditawarkan). Diambil 3 lagu untuk diputar sebagai juara 
lelang dan 1 artis yang mendapatkan penawaran tertinggi. 
Pemutaran lagu hasil lelang dilakukan sepanjang acara 
(sesuai dengan mata acara terkait) dan artis dengan harga 
penawaran tertinggi ditampilkan di akhir acara (sesuai mata 
acara)
*konsep lelang belum fix, dapat dilakukan perubahan sesuai 
masukan

Presentasi pengurus Dilakukan oleh direktur, dapat bergantian jika materi banyak. 
Dilakukan sebagus mungkin, ditampilkan secara menarik. 
Sertakan foto2 kegiatan dan data2 lain yang sesuai. Materi 
presentasi dibuat semenarik mungkin, tidak kaku namun 
tetap dapat menarik perhatian audiens. Lakukan presentasi 
tanpa membuat audiens merasa ‘ditodong’ ataupun 
pengurus terkesan ‘memelas’ hehehe



Penyampaian kesan/ 
pesan

Setelah makan siang tentukan anggota yang akan 
memberikan kesan/ pesan (kalo bisa min 2 orang: 1 
perantau; 1 par Raya/ Siantar). Minta anggota untuk 
memberikan kesan/ pesan saat tersebut agar ybs dapat 
mempersiapkan diri. Pemilihan anggota berdasarkan 
keaktifan anggota sepanjang acara berlangsung. Jika masih 
tersedia waktu, berikan kesempatan bagi anggota lain (yang 
mengajukan diri selain yang ditunjuk) yang ingin 
menyampaikan kesan/ pesan.

Door prize Diberikan kepada undangan, artis pengisi acara, anggota 
yang menyampaikan kesan/ pesan (yang ditunjuk dan yang 
mengajukan diri), dan kesan/ pesan terbaik/pilihan pengurus.
Kesan/ pesan yang dipilih dapat beberapa, diantaranya 
dengan kategori : kritik membangun, paling menarik/ konyol, 
dan yang menunjukkan ‘nilai’ radio online bagus ybs. 
Kategori dpt ditambah sesuai kesepakatan pengurus. 

Catatan:
Acara tsb diatas masih berupa konsep, dapat diubah sesuai kebuthan. 
Diharapkan masukan dari kita semua.


