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Latar Belakang 

Street art merupakan sebuah bentuk seni yang diaplikasikan dalam ruang-ruang publik. 

Beberapa bentuk street art yang paling banyak dikenal di masyarakat ialah graffiti artwork, 

stencil graffiti, sticker, poster art, dsb. Street art muncul sebagai bentuk ekspresi “nakal” dari 

para seniman untuk mempublikasikan karyanya dalam bentuk yang jauh dari kesan konservatif 

dan sarat dengan pengagungan nilai seni sebagaimana yang ditunjukkan di berbagai galeri dan 

pameran seni. Banyak karya seni yang dihasilkan penuh dengan pesan-pesan politik, sosial, dan 

kemasyarakatan.  

 

… 

 

Nama Acara 

Nama acara yang dipilih untuk Street Art Festival ini ialah “Artstreetic”. … 

 

Maksud dan Tujuan 

1. Sebagai wadah penyaluran bagi para seniman street art untuk berkreasi dan saling 

berkompetisi dengan lainnya 

2. Lebih mendekatkan karya seni street art kepada masyarakat  

… 

Penyelenggara Acara 

Penyelenggara acara ini adalah … 

 

Jadwal Acara 

Acara Artstreetic ini akan diselenggarakan dalam 2 hari, yaitu : 

Hari ke-1  

Hari, tanggal : … 

Waktu  : … 



 

Tempat : … 

 

Hari ke-2 

Hari, tanggal : … 

Waktu  : … 

Tempat : … 

 

Konsep Acara 

Ada beberapa rangkaian acara yang akan diselenggarakan dalam Artstreetic ini, yaitu : 

1. Kompetisi graffiti 

… 

 

2. Stand-stand penjualan 

… 

 

3. Stand pameran 

… 

 

4. Talkshow  

… 

 

5. Workshop  

… 

 

Jadwal Acara 

Hari ke-1 

10.00 – 17.00  Waktu kompetisi graffiti berlangsung 

10.00 – 17.00  Stand penjualan dan pameran dibuka 

…  



 

 

Hari ke-2 

10.00 – 17.00  Stand penjualan dan pameran dibuka 

10.00 – 17.00  Pameran hasil kompetisi graffiti 

10.30 – 12.00  Workshop  

… 

  



 

Layout Lokasi  

 

"rea kompetisi graffiti #hari ke-1$ dan 

pameran kar%a kompetisi #hari ke-2$

Panggung musik& talkshow& dan 

workshop Stand 

panitia

Stand 

panitia

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand StandStandStand Stand Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

2.00m. 2.00m.

10.00m.

10.00m.

���������	�
�	�	

�������������
 

  



 

Sasaran Acara  

Sasaran acara Artstreetic ialah … 

 

Anggaran Acara 

    

1. Talkshow radio Rp. 2.000.000 

2. Baliho, leaflet, spanduk Rp. 0.000.000 

3. Iklan media cetak Rp. 6.000.000 

    

 TOT"L Rp. … 

 

Sumber Dana Acara 

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : 

1. Dana sponsorship sebesar 00% dari total anggaran.  

2. Biaya sewa stand penjualan sebesar 40% dari total anggaran 

3. Dana donatur sebesar 10% dari total anggaran  

 

Sponsorship dan Kerjasama 

Panitia penyelenggara Artstreetic mengundang partisipasi perusahaan Bapak/Ibu dalam 

program sponsorship sebagai berikut : 

 

1. Sponsor Utama Gold-"rt 

Biaya sponsorship sebesar 30% dari total biaya yang dibutuhkan. 

Keuntungan : 

a. … 

 

  



 

2. Sponsor Utama Silver-"rt 

Biaya sponsorship sebesar 10% dari total biaya yang dibutuhkan. 

Keuntungan : 

a. … 

 

3. Sponsor Utama Bronze-"rt 

Biaya sponsorship sebesar 0% dari total biaya yang dibutuhkan. 

Keuntungan : 

a. … 

 

Untuk biaya sewa stand penjualan dalam acara ini ialah Rp. … untuk per stand dengan durasi 

waktu 2 hari acara. 

 

Penutup 

Akhir kata kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kesempatan yang 

telah diberikan kepada kami untuk dapat turut serta memberikan konsep dan ide acara dalam 

proposal ini. Besar harapan kami dapat bekerjasama dengan perusahaan Anda dalam 

penyelenggaraan acara Artstreetic. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

 


