
LAPORAN ACARA 
Indonight Perki All Soul - London 

Nama acara Indonesian Night 

Tanggal dan waktu 
acara 

Jumat, 4 Mei 2012, jam 7.00 – 9.30 PM GMT.  

Tempat dan 
alamat acara 

All Soul Church, 2 All Souls Place, Londom, W1B 3DA 

Penanggung-jawab  Masao Sinulingga 
PIC Indonesian Night at iClub – All Soul 
Email: masaouk@yahoo.co.uk 
HP: 07984188812 

Nama dan jumlah 
panitia 

Presenter: Masao Sinulingga, Glenn 
Team : Kerin, Angel, Adeline, Glen, Aditya, Aan, Sofiana, Paulina, Jan, Yosephine, 
Patricia, Stefanie 
Head Chef: Ann Sofie  
Chefs:  Maria Haglund 
Catering asst: Aan Sujana, Adi, Jan 

Jumlah penonton 
atau yang hadir 

± 80 orang (international student dan Koordinator iClub) 

Aktivitas yang 
dilakukan 

 Menyiapkan ruangan dengan nuansa tradisional Indonesia, dengan latar 
belakang alunan gamelan sayup sayup. Menghias meja dengan taplak kain 
tenun dan batik dilengkapi dengan brosur dan tourist map Indonesia. 

 Presentasi tentang Indonesia, diikuti dengan video visit Indonesia dan 
video BBC tentang Indonesia. 

 Santap malam bersama, dengan menu nasi goreng, sate ayam dan gado-
gado. 

Peralatan yang 
dipinjam dari KBRI 

4 kain Bali, 2 kain tenun, 1 batik Jawa. 
4 baju daerah (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Padang, Jawa) 
1 bendera besar, 1 bendera kain kecil dan 1 bendera hiasan dari KBRI 
1 video visit Indonesia 2009 
Pemberian brosur, booklet, postcard dan tourist map Indonesia dari KBRI 

Peralatan sendiri 
yang digunakan 

Bahan –bahan makanan untuk membuat nasi goreng, sate dan gado-gado. Meja 
dan kursi dari All Souls. Peralatan presentasi: laptop, projector, screen, sound 
system. 

Testimonial 
peserta  

 Korea Selatan mengatakan kalau dia sangat menikmati kegiatan hari ini, “I 
would like to visit Indonesia one day, I like the food, I like the design of the 
traditional Javanese clothes that I wear on the games tonight.”  

 Salah seorang berkebangsaan Libya mengatakan “It is a good opportunity 
to know more about Indonesia, I would like to visit Maldives, but now I 
change my mind. I would like to come to Bali – Indonesia.”  

 Pelajar Jerman mengatakan, bahwa dia sangat menikmati malam hari itu, 
terutama presentasi dari video dan sambutan hangat, senyuman ramah 
dari Indonesian student malam hari itu.  

 Jonny Dyer (koordinator iClub – All Soul) sangat berkesan dengan 
Indonesian night dan, Masao mendapat kabar bahwa Rector All Souls Hugh 
Palmer merencanakan bertemu dengannya untuk membicarakan acara 
selanjutnya dan untuk melakukan kerjasama lebih besar dan serius. 



 

Komentar dan 
saran perbaikan 
untuk kegiatan 
sejenis selanjutnya 

 Persiapan panitia penyambutan kurang diperhatikan, mengingat jumlah 
tim yang membantu sangat terbatas. Idea Masao Sinulingga yang 
membawa imajinasi peserta cukup unik. 

 Akan lebih menarik apabila ada teman-teman yang dapat merekam 
kelangsungan acara dan mempublish di youtube. 

 Brosur-brosur dari KBRI cukup membantu untuk merepresentasikan 
Indonesia dan peserta cukup senang dengan informasi yang cukup 
lengkap. 

Website info atau 
liputan acara 

Kami telah mengirimkan news release dan sampai sekarang masih menunggu 
kabar dari ibu Zeynita Gibon (Antaranews, London) 



Foto-foto Acara: 
 

          
     

Tim penggembira, bernuansa  batik dan  Patricia dan international student menikmati santap 
traditional tenun (all Indonesian student) malam bersama. 

 

        
            Brosur, postcard, Indonesia’s     80 orang memenuhi 7 meja di iClub – All Soul Church, London    
            tourist map dibagikan di  
            setiap meja. 

 
 

 
Peragaan Baju adat Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Padang 


