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Ketua Umum Bhinneka Fest KRT Daud Wiryo Hadinagoro (kiri) didampingi Rektor Institut Seni Budaya
Indonesia (ISBI) I Wayan Ray (tengah), dan pelaku seni Darlane Litaay menjawab pertanyaan wartawan
terkait rencana roadshow Bhinneka Fest ke tujuh kota di Indonesia,
Jumat (27/4) siang di Jakarta. [Rully Satriadi]
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[JAKARTA] Sukses dengan pagelaran seni dan budaya “Merajut Kebhinekaan melalui
Nyanyian Indonesia” di Sentul, 27 Oktober 2017 lalu yang menampilkan 300 orang dari
Padang, Jambi, Bengkulu , Bandung yang bernyanyi bersama dalam satu choir, kini
Yayasan Harmoni Potensi Indonesia sebagai penyelenggara kembali akan menggelar
rangkaian acara bertajuk Bhinneka Festival (Bhinneka Fest) dengan roadshow ke tujuh
kota di Indonesia.
Roadshow ini dimulai dari Kota Padang Sumatera Barat pada 12 Mei 2018, Sorong Papua
Barat 28 Juli 2018, Cirebon Jawa Barat 11 Agustus 2018, Solo Jawa Tengah 25 Agustus
2018, Samarinda Kalimantan Timur 15 September 2018, Mataram Nusa Tenggara Barat
6 Oktober 2018, dan terakhir di Denpasar Bali 27 Oktober 2018.
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Demikian dikemukakan Ketua Umum Bhinneka Fest KRT Daud Wiryo Hadinagoro,
didampingi Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) I Wayan Ray, dan pelaku seni
yang juga pengisi acara Bhinneka Fest Darlane Litaay kepada wartawan, Jumat (27/4)
siang di Jakarta.
Daud mengatakan, roadshow ini sangat penting untuk mengangkat kembali kekayaan dan
keberagaman daerah Indonesia pada generasi milenial, di mana menurutnya generasi ini
sudah mulai kehilangan sejarah dan kepedulian atas keberagaman bangsa Indonesia. Dia
mecontohkan jika di luar negeri pada perayaan Hari Kemerdekaan sangat kental akan
nasionalisme, tetapi sebaliknya di Indonesia sudah mulai mengendur dan hilang. “Untuk
itu dengan digelarnya Bhinneka Fest ini diharapkan nasionalisme, kesatuan, dan
persatuan anak-anak bangsa akan kembali kuat, dan kokoh,” katanya.
Disebutkan, Bhinneka Fest merupakan sebuah festival satu hari yang dimulai pukul 10.00
hingga 21.00 dengan konsep menyatukan seluruh elemen atau nilai yang terkandung di
dalam Pancasila dalam bentuk program yang menyenangkan dengan suasana kekinian yang
menghibur, dan memiliki nilai edukasi.
Bhinneka Fest bukan hanya sekadar pagelaran saja, namun penyebaran nilai-nilai
Pancasila dan kebinekaan melalui aksi budaya, talkshow, bilik budaya, dan kompetisi
dengan total nilai hadiah 1 miliar yang menjadi sarana edukasi bagi peserta mengenal
keberagaman dan sejarah Indonesia.
“Dengan keempat program yang saling mengisi, dan melengkapi satu sama lain, diharapkan
dapat menjadi ajang partisipasi aktif para pelajar dan mahasiswa Indonesia sebagai
wujud nyata dalam rangka merayakan keberagaman di Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya mengajak para generasi muda pelajar, dan mahasiswa untuk ikut
serta bergabung dengan cara mengikuti kompetisi yang mengangkat muatan lokal di
Indonesia melalui pendekatan yang disesuaikan kemajuan zaman ini. “Melalui kegiatan ini
diharapkan visi dan misi mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Kebinekaan di Indonesia
semakin terwujud nyata,” kata Daud. [RS]

2

