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LAPORAN ACARA 
Go Global - Norwich 

Nama acara: Go Global 

Tanggal dan waktu acara: 20 March 2013 / 7.30pm – 12.00am 

Tempat dan alamat acara: LCR 
University of East Anglia 
Norwich Research Park 
Norwich 
NR4 7TJ 
 

Penanggung-jawab: Gabbyta Anandri Husen (PPI Norwich) 
077 8000 3174 

Nama dan jumlah panitia: Jumlah Panitia: 7 orang 
Gabbyta Anandri Husen 
Doreen June Lay 
Marcella Paterasari 
Jonathan Wiliputra 
Bimo Adiguna Putra 
Ekky Imanjaya 
William David Pasang 
 

Jumlah penonton atau yang 
hadir: 

± 300 orang 

Aktivitas yang dilakukan 
(program acara): 

Performance Tari Rantak 

Angklung performance (Maroon 5 – Payphone, Carly Rae Jepsen 
– Call Me Maybe, Coldplay – Fix You) 

Peralatan yang dipinjam 
dari KBRI: 

Sarung Saman dan Angklung 

Peralatan sendiri yang 
digunakan: 

Batik, Bendera Indonesia, Ikat Kepala Saman dan Gitar 

Testimonial peserta 
(minimum 3): 

Achmad: Acaranya sangat berkualitas, sangat bermanfaat untuk 
mempromosikan kebudayaan indonesia kepada dunia. 
 

Yanuarius: Menyenangkan dan mendapat sambutan yang 
meriah. 
 

Royce: Belum pernah merasakan suasana yang semeriah ini. 
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Gabbyta: Ini tahun terakhir saya belajar di University of East 
Anglia, dan saya melihat progress penampilan Indonesian 
Society semakin meningkat setiap tahunnya. Respon dari 
penonton tahun ini lebih bagus dibanding tahun sebelumnya. 
Saya senang dapat bekerja sama dengan murid Indonesia 
lainnya yang memiliki talenta yang luar biasa. 
 

Komentar dan saran 
perbaikan untuk kegiatan 
sejenis selanjutnya: 

 
1. Achmad: komentar: pengenalan budaya indonesia sangat 

penting, oleh karena itu ini sangat bagus untuk 
membangun nama indonesia di dunia, saran: sebaiknya ada 
perwakilan indonesia dari embassy yg iku untuk membantu 
acara ini semakin meriah. 

2. Jellina: Ini sangat bagus untuk perkembangan Indonesia di 
bidang tourism. Semoga di acara mendatang KBRI akan 
selalu siap mendukung kegiatan kita dengan memberikan 
kemudahan (lebih fleksibel) dalam menyediakan kostum-
kostum dan properti-properti lainnya. Bentuk dukungan 
lainnya mungkin KBRI bisa membuat dokumentasi untuk 
setiao acara performance murid Indonesia di UK untuk 
mempromosikan Indonesia dan murid-murid di Indonesia 
untuk belajar ke UK. Hal ini juga bisa menjadi salah satu 
bentuk apresiasi dan motivasi untuk ke murid. 

3. Royce: Penampilan kita di Go Global Party lumayan bagus, 
lalu tanggapan penonton juga bagus. Saran saya semoga 
bantuan dari KBRI London bisa lebih fleksibel. 

4. Gabbyta: Terima kasih sebelumnya atas bantuan dari KBRI 
dalam mendukung dan juga menyediakan properti. Namun, 
saya sangat berharap peminjaman properti dari KBRI bisa 
lebih fleksibel seperti tahun lalu. Sebagai murid yang tidak 
berdomisili di London, datang pada hari kerja (Senin-Jumat) 
mempersulit kami untuk meminjam properti dari KBRI. Ini 
dikarenakan jadwal kuliah yang padat, sehingga beberapa 
murid yang datang ke KBRI untuk meminjam properti mau 
tidak mau harus berkorban untuk bolos kuliah. 

 

Website info atau liputan 
acara: 

Ga Chun Yau Photography (photo documentation) 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5423158391235
36.1073741836.122961984392259&type=3 
 
UEA International Ambassador Blog 
http://uea-notesfromnorfolk.blogspot.co.uk/2013/03/go-
global-2013.html 
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Foto-foto Acara: 

 

Foto bersama dengan keluarga Indonesia 

di Norwich 

 

 

 

 

 

Foto bersama dengan society lainnya, 
Malaysian Society dan Brunei Society 

 

 

 

 

 

 

Tari Rantak 

 

 

 

 

 

 

Penampilan Angklung 

 

 

 


