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(Bangkok, 30/11/2020) KBRI Bangkok bersama dengan Universitas Chulalongkorn dan Chanthaburi College of
Dramatic Arts sukses menyelenggarakan Festival Indonesia yang bertajuk &ldquo;The 4th Indonesian Performing Arts
Festival: Celebrating 70th Anniversary of Thailand and Indonesia Diplomatic Relations" di Chantaburi, 30 November
2020. &ldquo;Jika Festival Indonesia sebelumnya dilaksanakan secara terpusat di Universitas Chulalongkorn, maka
dalam masa pandemi saat ini kita menjemput bola dan mengadakan di kampus/sekolah-sekolah di luar kota", ungkap
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok, Profesor Mustari. Selain itu, ditambahkannya bahwa kegiatan
Festival Indonesia tahun ini membawa nuansa berbeda karena bertepatan dengan perayaan 70 tahun hubungan
diplomatik Indonesia-Thailand.Membuka kegiatan ini, KUAI RI Bangkok, Dicky Komar menggarisbawahi di masa
pandemi saat ini, kegiatan Festival Indonesia harus dilakukan secara kreatif sekaligus sebagai momentum ekstra untuk
transfer nilai persahabatan lintas generasi, khususnya kepada siswa-siswi Chanthaburi College of Dramatic Arts.
Sementara itu Dr. Somkiat Pumipak, Direktur Chanthaburi College Dramatic Arts menyampaikan apresiasinya kepada
KBRI Bangkok yang memilih Provinsi Chanthaburi sebagai tempat untuk merayakan hubungan diplomatik kedua
negara. Kegiatan ini juga sekaligus mendekatkan kembali kesamaan budaya di antara dua bangsa.Capaian prestasi
dari kerjasama bilateral disampaikan secara menarik oleh Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI
Bangkok, Nur Rokhmah Hidayah. Dalam paparannya digarisbawahi kemajuan luar biasa kerja sama pendidikan dan
kebudayaan untuk meningkatkan people-to-people contact dan juga memajukan pemahaman bersama yang lebih baik.
Kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara KBRI dan pemangku utama di Thailand diyakini akan lebih mampu
memberikan manfaat bagi generasi muda dalam membina hubungan dan persahabatan yang lebih erat. Festival
Indonesia kali ini berhasil menarik perhatian lebih dari 120 peserta yang hadir dan berpartisipasi. Rangkaian festival
dibuka dengan pertunjukan tari Topeng Kelana, tari Bali dan tari kreasi Thailand serta talkshow mengenai hubungan
bilateral Indonesia dan Thailand. Selanjutnya peserta mengikuti workshop angklung, tari Bali, dan tari Jawa. Selain itu,
KBRI Bangkok juga menampilkan Indonesian booth yang mempromosikan produk makanan Indonesia dan karya seni
budaya serta pakaian tradisional. Peserta yang hadir menunjukkan antusiasme yang sangat besar. Salah satu peserta,
Kittiphat Namnin, mahasiswa tahun ke-4 jurusan Tarian Thailand menyatakan &ldquo;Festival Indonesia ini adalah
miniatur paket yang lengkap untuk mempelajari Indonesia. Jika selama ini di kelas kami hanya belajar dari buku dan
internet, sekarang kami bisa mencoba pakaian, makanan dan belajar langsung tarian Indonesia. Saya ingin sekali
mendapat beasiswa dan belajar tarian Bali seperti yang ditampilkan saat pertunjukan". Festival Indonesia adalah bagian
dari rangkaian kegiatan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand yang telah dimulai sejak awal
tahun ini. (KBRI Bangkok)Sumber: https://kemlu.go.id/bangkok/id/news/9747/kemeriahan-festival-indonesia-dichanthaburi
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