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LAPORAN ACARA 

Indonesia Kontemporer 2013 – London 

Nama acara: Indonesia Kontemporer 2013 

Tanggal dan 
waktu acara: 

19 Oktober 2013, 10 AM – 7 PM 

Tempat dan 
alamat acara: 

SOAS University of London, Russell Square London WC1H 0XG 

Penanggung-
jawab: 

Felicia Gerda Nayoan-Siregar 
SOAS Centre of South East Asian Studies dan Arti UK 

Nama dan jumlah 
panitia: 

Panitia umum : 50 orang 
Panitia pameran pendidikan: 

 Prof. Dr. T.A. Fauzi Soelaiman (Atdik KBRI London) 
 Djahjati DM 
 Andi Achmad Fachruddin 
 Daru 
 Elvita Bellani 
 Septiana Fitarini 

Jumlah 
pengunjung atau 
yang hadir: 

± 800 orang 
Pameran pendidikan: ± 75 orang 

Aktivitas yang 
dilakukan: 
 

Pemutaran film, workshop gamelan, workshop tari bali, pertunjukan music akustik 
oleh PPI UK, pagelaran wayang, bazaar souvenir dan makanan Indonesia  
Pameran pendidikan : display brosur dan materi promosi pendidikan di Indonesia 
yang meliputi informasi universitas dan jurusan-jurusannya, beasiswa, wriring 
competition, dan juga kelas Bahasa Indonesia yang diadakan di KBRI London 

Peralatan sendiri 
yang digunakan: 

- Materi promosi pendidikan Indonesia 
- 2 banner beasiswa di Indonesia 
- Peta Indonesia 
- Bendera Indonesia dan UK 

Testimonial 
peserta: 

 Novi, University of Gloucestershire London 
“Acara ini seru banget dan membuat kita merasa di Indonesia. Ditambah 

penampilan-penampilan kebudayaan yang inspiratif buat anak-anak 

Indonesia yang sekolah di UK. Semoga acara seperti ini bisa diadakan lagi 

setiap tahun” 

 

 Carlos, London 
“Acaranya sangat menarik karena semua tentang budaya Indonesia 

ditampilkan selain oleh WNI sendiri juga oleh non WNI. Kuliner yang ada pun 

sangat mengobati rasa kangen dengan makanan Indonesia” 



 146 

 
Foto-foto Acara: 

 

               Fashion show baju adat Indonesia                Pertunjukan tari oleh penari kontemporer asal Australia 

 

                      Pertunjukan Gamelan                            Pertunjukan lagu Batak oleh kelompok musik Bonapasogit 

Komentar dan 
saran perbaikan 
untuk kegiatan 
sejenis 
selanjutnya: 

d. Sebaiknya ada daftar yang jelas dan lengkap mengenai universitas dan 
jurusannya masing-masing. Berhubung beberapa pengunjung menanyakan 
beberapa jurusan yang sulit ditemukan pada materi promosi di Indonesia 
seperti kajian gender wanita, bahasa Indonesia, serta seni dan budaya 
Indonesia. 

e. Sebagai alternatif pada no.1, sebaiknya brosur yang akan akan dipajang 
adalah brosur terbaru dari masing-masing Universitas sehingga informasi yang 
diberikan bisa relevan dengan apa yang ditanyakan oleh pengunjung. 

f. Menyediakan brosur mengenai seluruh informasi beasiswa yang terdapat 
pada banner, sehingga dapat memberikan informasi lebih detail kepada 
peminat beasiswa. 

g. Menyediakan pemutaran video dari perwakilan universitas, sehingga pameran 
pendidikan lebih atraktif dan mengundang lebih banyak pengunjung. 

 

Website info atau 
liputan acara: 

 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2013/10/131020_galeri_indonesia_kontemporer.shtml 
 
http://www.antaranews.com/berita/401298/ikon-hadirkan-suasana-indonesia-di-tengah-kota-
london 
 
http://mobile.griyawisata.com/internasional/europe/artikel/festival-indonesia-kontemporer-ikon-di-
london 
 
http://www.portalkbr.com/opini/opinianda/2986825_4308.html 
 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2013/10/131020_galeri_indonesia_kontemporer.shtml
http://www.antaranews.com/berita/401298/ikon-hadirkan-suasana-indonesia-di-tengah-kota-london
http://www.antaranews.com/berita/401298/ikon-hadirkan-suasana-indonesia-di-tengah-kota-london
http://mobile.griyawisata.com/internasional/europe/artikel/festival-indonesia-kontemporer-ikon-di-london
http://mobile.griyawisata.com/internasional/europe/artikel/festival-indonesia-kontemporer-ikon-di-london
http://www.portalkbr.com/opini/opinianda/2986825_4308.html
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                             Bazaar makanan Indonesia                                                Pameran pendidikan 

 


