
 
LAPORAN ACARA: 

Lancaster Goes Global - LANCASTER 
 

Nama acara Lancaster Goes Global 

Tanggal dan waktu 
acara 

12 Maret 2012, 7 – 10 PM 
 

Tempat dan alamat 
acara 

Great Hall, Lancaster University  

Penanggung-jawab PPI Lancaster (Haikal Bekti Anggoro) 
haikalbektianggoro@yahoo.co.id 
+447761328957 

Nama dan jumlah 
panitia  

Haikal Bekti Anggoro, Vina Adriany, Eny Sulistya, Noor Malihah, Indry Oktaviani, Mira 
Ariyani, Sukamdhani Kencana (6 orang) 
+ beberapa non students baik dari Indonesia maupun WNA 

Jumlah penonton 
atau yang hadir 

± 60 orang 

Aktivitas yang 
dilakukan  
 

Performance Tari Saman 
Lomba makan kerupuk 
Display membatik 
Stand buku2 pariwisata Indonesia 
Permainan anak (congklak) 

Peralatan yang 
dipinjam dari KBRI 

Kain-kain Sumatra untuk saman 
 

Peralatan sendiri 
yang digunakan 

Alat-alat membatik, buku-buku pariwisata indonesia 

Testimonial 
peserta  
 

1. Tarian di rekam dengan kamera video dan disebarkan melalui facebook pribadi 
dan group PPI Lancaster. Tarian bisa dianggap sukses karena penonton banyak 
menyatakan apresiasinya setelah tarian selesai, baik dengan langsung 
mengunjungi stand Indonesia atau setelah acara berlangsung. Komentar kawan-
kawan yang menonton video menunjukan apresiasi atas tari Saman yang 
dibawakan PPI Lancaster.  

2. Penonton hanya sedikit, ada dua hal yang menjadi penyebab: pertama karena 
promosi dilakukan oleh student union tidak terlalu gencar, dan hanya sebatas 
pengumuman dalam website student union; kedua karena konsep acara 
sebelumnya  (Fylde Goes Global) mirip dengan acara ini. 

3. PPI Lancaster dapat memberikan image positif tentang Indonesia, terlihat dari 
antusiasme para penonton dalam mengunjungi stand Indonesia dan mencoba 
membatik atau memainkan congklak.   

 

Komentar dan 
saran perbaikan 
untuk kegiatan 
sejenis selanjutnya: 
 

1. Promosi harus lebih gencar, khususnya melakukan promosi pribadi dan tidak 
semata mengandalkan promosi dari panitia penyelenggara 

2. Persiapan alat yang lebih matang, khususnya untuk membatik di dalam ruangan 
yang hanya mengizinkan penggunaan kompor listrik.  

3. Sudah dua tahun berturut-turut Indonesia mementaskan Tari Saman, akan lebih 
baik kalau ada tarian yang berbeda dan jarang dipertunjukkan, sehingga dapat 
menunjukkan kekayaan budaya Indonesia selain tari Saman dan Poco-poco. 

4. Persiapan harus lebih matang untuk lebih siap tampil di depan umum  



 
 
 

Foto-foto Acara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website info atau 
liputan acara: 
 

Berita kompas: 
http://travel.kompas.com/read/2012/03/09/15481725/PPI.di.Inggris.Promosikan.Pari
wisata.Indonesia 


