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PENGANTAR

Kridha Dhari berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari kata Kridha yang berarti Kiprah
dan Dhari berarti Perempuan. Kridha Dhari adalah komunitas sosial budaya yang mempunyai
arti Kiprah Perempuan untuk budaya, atau komunitas perempuan pecinta dan pelestari budaya.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat ini masih
menghadapi berbagai macam permasalahan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, hukum,
budaya dan sebagainya. Persoalan mengenai budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan
utama dalam masyarakat. Pembinaan Sumber Daya Manusia sedang penjadi fokus utama
Pemerintah pada saat ini. Untuk itu Kridha Dhari hadir untuk mengambil peran dan memberi
wadah kepada masyarakat dibidang budaya yang diharapkan dikemudian hari akan mampu
melestarikan budaya Indonesia, memperkuat jati diri bangsa sekaligus meningkatkan ekonomi
masyarakat melalu kegiatan seni dan budaya.

Arus globalisasi yang kian deras menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang, termasuk
Indonesia untuk bisa menyaring dan menyerap pengaruh dari luar dengan tepat.
Persentuhan budaya lokal, nasional, dan internasional kini menjadi bias, sehingga
menyebabkan pergeseran nilai yang sudah dirasakan pengaruh atau dampaknya, baik yang
positif maupun yang negative.
Kami berharap Kridha Dhari dapat memberikan pengaruh positif dengan memberikan pilihan
kearifan lokal, budaya Nusantara yang sangat kaya ragam. Dengan seringnya diadakan kegiatan
dan kebiasaan berbudaya Nusantara, kami berharap bisa menularkan kepada generasi muda
dan mampu melestarikan kebudayaan Indonesia secara umum.

Pemakaian busana dengan unsur kedaerahan ini akan menambah wawasan seni budaya
Nusantara, karena akan menjadi bahasan pembicaraan tersendiri untuk kain-kain atau aksesoris
yang tidak dikenal oleh suku lain. Selain juga indah dipandang dengan aneka ragam model,
warna dan corak dari masing-masing daerah. Dengan pemakaian busana nusantara satu kali
dalam seminggu, maka permintaan akan kain dan aksesoris daerah akan meningkat, dengan
demikian diharapkan akan bisa meningkatkan penghasilan para pengrajin di daerah.

Latar belakang alasan tersebut diatas, Kridha Dhari melakukan giat #KamisNusantara, sebagai
aktivasi yang mengajak masyarakat untuk memakai busana Nusantara disetiap hari Kamis.
Busana Nusantara yang simpel, yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya
dengan memakai pakaian atau aksesoris nusantara, antara lain kain tenun, batik nusantara,
songket, lurik, syal, selendang, ikat kepala, udeng, blangkon, songkok dan lain sebagainya.

Langkah kecil dari Kridha Dhari ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 Oktober 2019,
berawal di Stasion BNI City, Jl. Sudirman Jakarta, kemudian naik Railink kereta Bandara dan
berpuncak di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, dengan melaksanakan parade
busana Nusantara, Fasion Show didalam kereta Railink dan Terminal 3 dan dimeriahkan oleh
paduan suara.
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KAMIS NUSANTARA
Kridha Dhari setelah sukses menginisiasi #Selasa Berkebaya, yaitu menggerakkan kembali
masyarakat untuk memakai busana kebaya yang merupakan busana khas Indonesia untuk
dipakai setiap hari Selasa untuk kegiatan sehari-hari., selanjutnya memperluas lagi dengan
giat #Kamis Nusantara, dimana bisa diikuti oleh semua kalangan, laki-laki dan perempuan.

Kamis Nusantara adalah seni berbusana sehari-hari dengan memadu padankan unsur
pakaian daerah seluruh Nusantara. Bagian-bagian tersebut antara lain, kain sarung, tenun,
songket, batik dan lain-lain, berikut aksesorisnya seperti tutup kepala blangkon, udeng, ikat
kepala, songkok, syal, selendang dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu upaya untuk
melestarikan budaya Indonesia dengan cara meningkatkan frekuensi pemakaian baju
daerah agar bisa dipakai sehari-hari, tidak hanya dipakai pada acara-acara khusus atau
acara ritual adat semata.

Diluncurkan pertama kali pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019. Dimulai di titik kumpul
di Stasiun Railink BNI City, di kawasan Sudirman. Jakarta. Acara tersebut didukung
sepenuhnya oleh PT. Railink dengan memberikan fasilitas ruang berkumpul, tiket kereta
bandara gratis pergi pulang hingga 120 tiket dan memberikan ruang untuk parade dan
paduan suara didalam kereta bandara Railink.

PT. Angkasa Pura2 sebagai pengelola bandara memberikan fasilitas ruangan di Terminal 3
untuk kegiatan Parade, Fashion Show, Paduan Suara dan Press Conference diarea Digital
Lounge, serta memberikan hidangan makan siang untuk seluruh peserta dan souvenir
untuk para wartawan yang meliput kegiatan Kamis Nusantara sejak di Terminal Railink
hingga di Terminal 3 Bandara International Soekarno Hatta.

Dengan menggunakan media promosi Media Sosial, WhatsApp Group dan dari mulut
kemulut, sambutan masyarakat sangat antusias, ditandai dengan jumlah partisipan
mencapai 170an orang lebih, dari rencana awal yang hanya 100 orang. Dari jumlah
tersebut terdapat 50 orang yang rela merogoh kocek sendiri untuk membeli tiket kereta
bandara Railink, karena kelebihan kuota yang sudah dipesan oleh panitia. Diluar itu PT.
Railink sudah memberikan kebijaksanaan khusus dengan memberikan tambahan sebanyak
20 tiket PP, sehingga total tiket yang diberikan pihak PT. Railink kurang lebih sebanyak 120
tiket.

Secara keseluruhan acara berlangsung dengan tertib dan lancar dan tepat waktu. Dimulai
di titik kumpul di lounge Railink BNI City lantai 2.
Pukul 09.00 registrasi dan pembagian tiket, jam 09.50 berangkat naik kereta bandara
menuju ke Terminal 3.
Kurang lebih jam 11.15 sampai di area Digital Lounge langsung dilaksanakan kegiatan –
kegiatan:

1. Door stop Press conference yang dihadiri Ibu Fitri Kusuma Wardani selaku VP
Commercial Passangers PT. Railink, perwakilan PT. Angkasa Pura 2 Bp. Aziz Fahmi
Harahap selaku Asst. Manager of Protocol dan ketua Kridha Dhari ibu Precills Estevina.

2. Parade dan peragaan busana Kamis Nusantara diarea Digita Lounge
3. Paduan Suara dengan menyanyikan lagu-lagu daerah Nusantara.
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KAMIS NUSANTARA

Acara berlangsung kurang lebih 1 jam diterminal keberangkatan Terminal 3 Bandara
Soekarno Hatta. Selain kegiatan tersebut diatas, acara Kamis Nusantara juga
dimanfaatkan untuk foto bersama dengan latar belakang terminal Railink dan terminal
bandara yang megah untuk diunggah di media sosial masing masing peserta.

Acara Kamis Nusantara selain mendapat sambutan positif dari peserta juga menarik
perhatian para penumpang dan pengantar di terminal kedatangan bahkan juga beberapa
warga asing yang kebetulan melintas juga menyempatkan diri untuk menyaksikan bahkan
foto bersama dengan pererta, tim paduan suara dan beberapa model Fashion Show.

Pukul 12:00 rombongan meninggalkan terminal 3 menuju ke ruang tunggu stasion Railink
untuk kembali ke Jakarta. Diruang tunggu, seluruh peserta dijamu makan siang dari PT.
Angkas Pura 2. Selanjutnya kepulangan dibagi menjadi 2 gelombang, pukul 13.20 sebagian
mulai diberangkatkan kembali ke Jakarta, dan gelombang kedua pukul 13.50 semua
peserta sudah kembali ke Jakarta.

Demikian rangkaian acara peluncuran giat Kamis Nusantara, semoga langkah kecil Kridha
Dhari akan memberi arti bagi kelestarian budaya Nusantara yang merupakan jati diri
bangsa Indonesia.
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SUMMARY
1. PRE-EVENT

Promosi yang dilakukan oleh Kridha Dhari dengan memusatkan pada Social
Media dan ajakan dari mulut ke mulut.

2. EVENT

Acara Giat Kamis Nusantara di ikuti oleh total kurang lebih 170 orang yang
tergabung di dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok parade kurang lebih
100 orang, sekitar 20 orang Peraga Busana, 2 kelompok Paduan suara dengan
jumlah masing – masing 15 orang.

Jumlah peserta awalnya ditargetkan target 100 orang, akan tetapi karena
banyaknya peminat hingga peserta mencapai 170 orang.



Siaran Pers
Untuk diberitakan segera

KAMIS NUSANTARA DI TERMINAL 3 BANDARA SOETTA, SATUKAN CINTA
UNTUK INDONESIA

Gerakan Kebangsaan Merayakan Keberagaman
Jakarta, 10 Oktober 2019 – Komunitas sosial budaya Kridha Dhari Indonesia (KDI)

Menggagas sebuah Gerakan Cinta Indonesia yang dinamai Kamis Nusantara.
Gerakan ini merupakan sebuah jawaban atas antusiasme masyarakat terhadap
program-program pelestarian wastra dan busana tradisional yang telah dilakukan di
banyak daerah secara terpisah.
Suksesnyai nisiatif pelestarian kebaya melalui Gerakan Selasa Berkebaya juga
menjadi salah satu pemicu lain digagasnya kampanyeKamis Nusantara ini.
“Kesuksesan gerakan Selasa Berkebaya membuat kami tergerak untuk menggagas
gerakanK amis Nusantara yang akan memungkinkan kaum pria turut serta
mengangkat dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia, ” PrescillaEstevina,
Ketua Umum KDI mengatakan.
Selama ini, menurut Prescilla, rasa cinta dan kepedulian untuk terus melestarikan
wastra dan busana telah ada. Ia menyebut Pemerintah Daerah Jawa Barat,
Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Bali sebagai beberapa
institusi pemerintahan yang telah melakukan upaya tersebut. “Pada hari-hari tertentu,
seluruh ASN yang bekerja di kantor Pemda tersebut diimbau untuk menggunakan
pakaian daerah, ” Prescilla menjelaskan. Kesadaran seperti itu yang menurut
Prescilla ingin coba disebarkan kelingkup masyarakat yang lebihl uas. “Targetnya
seluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di mana terdapat diaspora
Indonesia,” ungkapnya tentang target khalayak yang ingin dijangkau oleh Gerakan
Kamis Nusantara ini.
Diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai profesi, peluncuran Kamis Nusantara ini
mendapat dukungan penuh dari PT. Railink dan PT. Angkasa Pura II (Persero)
Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kedua badan usaha
milik negara tersebut memberikanf asilitasbagi para pendukung Kamis Nusantara
untuk melakukan aktivasi dan sosialisasi baik di rangkaian kereta Railink juga di
Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Peragaan busana dan paduan suara yang
menyanyikan lagu-lagu nusantara digelar di area sekitar Digital Lounge Terminal 3,
menandai peluncuran gerakan ini.
KDI berharap Kamis Nusantara ini bisa menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi
penjalin persatuan dan alasan yang dapat membuat seluruhr akyat Indonesia
bergandengan tangan menjaga warisan budaya leluhurnya. “Terlebih di tengah
kondisi politik yang penuh friksi dan pertentangan seperti yang terjadi beberapa
waktu belakangan ini, kita semua tentu harus punya alasan untuk kembali bisa
menyatukan hati dan tak terus menerus mempertajam perbedaan. Kamis Nusantara,
kami harap bias menjadi salah satu alasan yang bisa menyatukan,” Prescilla
menandaskan.
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menggagassebuahGerakanCinta Indonesia yang dinamaiKamis Nusantara.
Gerakaninimerupakansebuahjawabanatasantusiasmemasyarakatterhadap
program-program pelestarianwastra dan busanatradisional yang telahdilakukan
di banyakdaerahsecaraterpisah.
Suksesnyainisiatifpelestarian kebaya melaluiGerakanSelasaBerkebaya juga
menjadi salah satupemicu lain digagasnyakampanyeKamis Nusantara ini.
“KesuksesangerakanSelasaBerkebayamembuat kami
tergerakuntukmenggagasgerakanKamis Nusantara yang
akanmemungkinkankaumpriaturutsertamengangkat dan
melestarikankekayaanbudaya Indonesia,” PrescillaEstevina,
KetuaUmumKDImengatakan.
Selamaini, menurutPrescilla, rasa cinta dan
kepedulianuntukterusmelestarikanwastra dan busanatelahada.
IamenyebutPemerintah Daerah Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan
Pemerintah Daerah Bali sebagaibeberapainstitusipemerintahan yang
telahmelakukanupayatersebut. “Pada hari-haritertentu,seluruh ASN yang
bekerja di kantorPemdatersebutdiimbauuntukmenggunakanpakaiandaerah,”
Prescillamenjelaskan. Kesadaransepertiitu yang
menurutPrescillaingincobadisebarkankelingkupmasyarakat yang lebihluas.
“Targetnyaseluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di mana terdapat
diaspora Indonesia,” ungkapnyatentang target khalayak yang ingindijangkau oleh
GerakanKamis Nusantara ini.
Diikutilebihdari 100 pesertadariberbagaiprofesi, peluncuranKamis Nusantara
inimendapatdukunganpenuhdari PT. Railink dan PT. Angkasa Pura II(Persero)
Kantor Cabang Utama BandaraInternasional Soekarno Hatta. Kedua badan
usahamilik negara tersebutmemberikanfasilitasbagi para pendukungKamis
Nusantara untukmelakukanaktivasi dan sosialisasibaik di
rangkaiankeretaRailinkjuga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Peragaanbusana dan paduansuara yang menyanyikanlagu-lagunusantaradigelar
di area sekitarDigital Lounge Terminal 3, menandaipeluncurangerakanini.
KDI berharapKamis Nusantara inibisamenjadisebuahgerakan yang
dapatmenjadipenjalinpersatuan dan alasan yang dapatmembuatseluruhrakyat
Indonesia bergandengantanganmenjagawarisanbudayaleluhurnya. “Terlebih di
tengahkondisipolitik yang penuhfriksi dan pertentanganseperti yang
terjadibeberapawaktubelakanganini, kitasemuatentuharus punya
alasanuntukkembalibisamenyatukanhati dan
takterusmenerusmempertajamperbedaan. Kamis Nusantara, kami harap bias
menjadi salah satualasan yang bisamenyatukan,” Prescillamenandaskan.
Selainhaltersebut, kampanye yang disosialisasikandenganmenggunakantagar
#KamisNusantaraini juga
dilakukanuntukmeningkatkankecintaananakbangsauntukmenggunakanbusana
Nusantara dan hasilkerajinan Nusantara, diharapkankegiatanini juga
meningkatkankecintaananakbangsaterhadapprodukdalam
negerisertamembantumeningkatkanpergerakanperekonomian diantarkepulauan
Indonesia.
Di sisi lain Senior Manager of Branch Communication & Legal
BandaraInternasional Soekarno Hatta Febri Toga
Simatupangmenyampaikanbahwa Kami
selakupengelolabandaratentunyasangatmendukungkegiatantersebut. Kita
sebagaigenerasipenerusbangsaharusbangga dan
harusmampumempertahankanbudaya Indonesia dan inisejalandengansemangat
terminal 3 yang mengusungtema terminal berbasispelayanan digital dan juga
tetapmemperhatikankearifanbudayalokal. Dan harapan kami
kedepannyaadalahdenganadanyakegiataninidapatmeningkatkankecintaankitater
hadapbudaya Indonesia, juga untukmenghiburpenggunajasa yang adadi
BandaraInternasionalSorkarno Hatta khususnya di Terminal 3.
Untukinformasilebihlanjutdapatmenghubungi Indah Ariani (081911214459)
atauIga Alma (081288646715)
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Gerakan ini merupakan sebuah jawaban atas antusiasme masyarakat terhadap
program-program pelestarian wastra dan busana tradisional yang telah dilakukan di
banyak daerah secara terpisah.
Suksesnyai nisiatif pelestarian kebaya melalui Gerakan Selasa Berkebaya juga
menjadi salah satu pemicu lain digagasnya kampanyeKamis Nusantara ini.
“Kesuksesan gerakan Selasa Berkebaya membuat kami tergerak untuk menggagas
gerakanK amis Nusantara yang akan memungkinkan kaum pria turut serta
mengangkat dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia, ” PrescillaEstevina,
Ketua Umum KDI mengatakan.
Selama ini, menurut Prescilla, rasa cinta dan kepedulian untuk terus melestarikan
wastra dan busana telah ada. Ia menyebut Pemerintah Daerah Jawa Barat,
Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Bali sebagai beberapa
institusi pemerintahan yang telah melakukan upaya tersebut. “Pada hari-hari tertentu,
seluruh ASN yang bekerja di kantor Pemda tersebut diimbau untuk menggunakan
pakaian daerah, ” Prescilla menjelaskan. Kesadaran seperti itu yang menurut
Prescilla ingin coba disebarkan kelingkup masyarakat yang lebihl uas. “Targetnya
seluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di mana terdapat diaspora
Indonesia,” ungkapnya tentang target khalayak yang ingin dijangkau oleh Gerakan
Kamis Nusantara ini.
Diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai profesi, peluncuran Kamis Nusantara ini
mendapat dukungan penuh dari PT. Railink dan PT. Angkasa Pura II (Persero)
Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kedua badan usaha
milik negara tersebut memberikanf asilitasbagi para pendukung Kamis Nusantara
untuk melakukan aktivasi dan sosialisasi baik di rangkaian kereta Railink juga di
Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Peragaan busana dan paduan suara yang
menyanyikan lagu-lagu nusantara digelar di area sekitar Digital Lounge Terminal 3,
menandai peluncuran gerakan ini.
KDI berharap Kamis Nusantara ini bisa menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi
penjalin persatuan dan alasan yang dapat membuat seluruhr akyat Indonesia
bergandengan tangan menjaga warisan budaya leluhurnya. “Terlebih di tengah
kondisi politik yang penuh friksi dan pertentangan seperti yang terjadi beberapa
waktu belakangan ini, kita semua tentu harus punya alasan untuk kembali bisa
menyatukan hati dan tak terus menerus mempertajam perbedaan. Kamis Nusantara,
kami harap bias menjadi salah satu alasan yang bisa menyatukan,” Prescilla
menandaskan.
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menggagassebuahGerakanCinta Indonesia yang dinamaiKamis Nusantara.
Gerakaninimerupakansebuahjawabanatasantusiasmemasyarakatterhadap
program-program pelestarianwastra dan busanatradisional yang telahdilakukan
di banyakdaerahsecaraterpisah.
Suksesnyainisiatifpelestarian kebaya melaluiGerakanSelasaBerkebaya juga
menjadi salah satupemicu lain digagasnyakampanyeKamis Nusantara ini.
“KesuksesangerakanSelasaBerkebayamembuat kami
tergerakuntukmenggagasgerakanKamis Nusantara yang
akanmemungkinkankaumpriaturutsertamengangkat dan
melestarikankekayaanbudaya Indonesia,” PrescillaEstevina,
KetuaUmumKDImengatakan.
Selamaini, menurutPrescilla, rasa cinta dan
kepedulianuntukterusmelestarikanwastra dan busanatelahada.
IamenyebutPemerintah Daerah Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan
Pemerintah Daerah Bali sebagaibeberapainstitusipemerintahan yang
telahmelakukanupayatersebut. “Pada hari-haritertentu,seluruh ASN yang
bekerja di kantorPemdatersebutdiimbauuntukmenggunakanpakaiandaerah,”
Prescillamenjelaskan. Kesadaransepertiitu yang
menurutPrescillaingincobadisebarkankelingkupmasyarakat yang lebihluas.
“Targetnyaseluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di mana terdapat
diaspora Indonesia,” ungkapnyatentang target khalayak yang ingindijangkau oleh
GerakanKamis Nusantara ini.
Diikutilebihdari 100 pesertadariberbagaiprofesi, peluncuranKamis Nusantara
inimendapatdukunganpenuhdari PT. Railink dan PT. Angkasa Pura II(Persero)
Kantor Cabang Utama BandaraInternasional Soekarno Hatta. Kedua badan
usahamilik negara tersebutmemberikanfasilitasbagi para pendukungKamis
Nusantara untukmelakukanaktivasi dan sosialisasibaik di
rangkaiankeretaRailinkjuga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Peragaanbusana dan paduansuara yang menyanyikanlagu-lagunusantaradigelar
di area sekitarDigital Lounge Terminal 3, menandaipeluncurangerakanini.
KDI berharapKamis Nusantara inibisamenjadisebuahgerakan yang
dapatmenjadipenjalinpersatuan dan alasan yang dapatmembuatseluruhrakyat
Indonesia bergandengantanganmenjagawarisanbudayaleluhurnya. “Terlebih di
tengahkondisipolitik yang penuhfriksi dan pertentanganseperti yang
terjadibeberapawaktubelakanganini, kitasemuatentuharus punya
alasanuntukkembalibisamenyatukanhati dan
takterusmenerusmempertajamperbedaan. Kamis Nusantara, kami harap bias
menjadi salah satualasan yang bisamenyatukan,” Prescillamenandaskan.
Selainhaltersebut, kampanye yang disosialisasikandenganmenggunakantagar
#KamisNusantaraini juga
dilakukanuntukmeningkatkankecintaananakbangsauntukmenggunakanbusana
Nusantara dan hasilkerajinan Nusantara, diharapkankegiatanini juga
meningkatkankecintaananakbangsaterhadapprodukdalam
negerisertamembantumeningkatkanpergerakanperekonomian diantarkepulauan
Indonesia.
Di sisi lain Senior Manager of Branch Communication & Legal
BandaraInternasional Soekarno Hatta Febri Toga
Simatupangmenyampaikanbahwa Kami
selakupengelolabandaratentunyasangatmendukungkegiatantersebut. Kita
sebagaigenerasipenerusbangsaharusbangga dan
harusmampumempertahankanbudaya Indonesia dan inisejalandengansemangat
terminal 3 yang mengusungtema terminal berbasispelayanan digital dan juga
tetapmemperhatikankearifanbudayalokal. Dan harapan kami
kedepannyaadalahdenganadanyakegiataninidapatmeningkatkankecintaankitater
hadapbudaya Indonesia, juga untukmenghiburpenggunajasa yang adadi
BandaraInternasionalSorkarno Hatta khususnya di Terminal 3.
Untukinformasilebihlanjutdapatmenghubungi Indah Ariani (081911214459)
atauIga Alma (081288646715)
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Selain hal tersebut, kampanye yang disosialisasikan dengan menggunakan tagar
#KamisNusantara ini juga dilakukan untuk meningkatkan kecintaan anak bangsa
untuk menggunakan busana Nusantara dan hasil kerajinan Nusantara, diharapkan
kegiatan ini juga meningkatkan kecintaan anak bangsa terhadap produk dalam
negeri serta membantu meningkatkan pergerakan perekonomian diantar kepulauan
Indonesia.
Di sisi lain Senior Manager of Branch Communication & Legal Bandara Internasional
Soekarno Hatta Febri Toga Simatupang menyampaikan bahwa Kami selaku
pengelola bandara tentunya sangat mendukung kegiatan tersebut. Kita sebagai
generasi penerus bangsa harus bangga dan harus mampu mempertahankan budaya
Indonesia dan ini sejalan dengan semangat terminal 3 yang mengusung tema
terminal berbasis pelayanan digital dan juga tetap memperhatikan kearifan budayal
okal. Dan harapan kami kedepannya adalah dengan adanya kegiatan ini dapat
meningkatkan kecintaan kita terhadap budaya Indonesia, juga untuk menghibur
pengguna jasa yang ada di Bandara Internasional Sorkarno Hatta khususnya di
Terminal 3.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Indah Ariani (081911214459) atau
Iga Alma (081288646715)
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SiaranPers
Untukdiberitakansegera
KAMIS NUSANTARADI TERMINAL 3 BANDARA SOETTA, SATUKAN CINTA UNTUK
INDONESIA
GerakanKebangsaanMerayakanKeberagaman
Jakarta, 10 Oktober 2019 - KomunitassosialbudayaKridhaDhari Indonesia (KDI)
menggagassebuahGerakanCinta Indonesia yang dinamaiKamis Nusantara.
Gerakaninimerupakansebuahjawabanatasantusiasmemasyarakatterhadap
program-program pelestarianwastra dan busanatradisional yang telahdilakukan
di banyakdaerahsecaraterpisah.
Suksesnyainisiatifpelestarian kebaya melaluiGerakanSelasaBerkebaya juga
menjadi salah satupemicu lain digagasnyakampanyeKamis Nusantara ini.
“KesuksesangerakanSelasaBerkebayamembuat kami
tergerakuntukmenggagasgerakanKamis Nusantara yang
akanmemungkinkankaumpriaturutsertamengangkat dan
melestarikankekayaanbudaya Indonesia,” PrescillaEstevina,
KetuaUmumKDImengatakan.
Selamaini, menurutPrescilla, rasa cinta dan
kepedulianuntukterusmelestarikanwastra dan busanatelahada.
IamenyebutPemerintah Daerah Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan
Pemerintah Daerah Bali sebagaibeberapainstitusipemerintahan yang
telahmelakukanupayatersebut. “Pada hari-haritertentu,seluruh ASN yang
bekerja di kantorPemdatersebutdiimbauuntukmenggunakanpakaiandaerah,”
Prescillamenjelaskan. Kesadaransepertiitu yang
menurutPrescillaingincobadisebarkankelingkupmasyarakat yang lebihluas.
“Targetnyaseluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di mana terdapat
diaspora Indonesia,” ungkapnyatentang target khalayak yang ingindijangkau oleh
GerakanKamis Nusantara ini.
Diikutilebihdari 100 pesertadariberbagaiprofesi, peluncuranKamis Nusantara
inimendapatdukunganpenuhdari PT. Railink dan PT. Angkasa Pura II(Persero)
Kantor Cabang Utama BandaraInternasional Soekarno Hatta. Kedua badan
usahamilik negara tersebutmemberikanfasilitasbagi para pendukungKamis
Nusantara untukmelakukanaktivasi dan sosialisasibaik di
rangkaiankeretaRailinkjuga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Peragaanbusana dan paduansuara yang menyanyikanlagu-lagunusantaradigelar
di area sekitarDigital Lounge Terminal 3, menandaipeluncurangerakanini.
KDI berharapKamis Nusantara inibisamenjadisebuahgerakan yang
dapatmenjadipenjalinpersatuan dan alasan yang dapatmembuatseluruhrakyat
Indonesia bergandengantanganmenjagawarisanbudayaleluhurnya. “Terlebih di
tengahkondisipolitik yang penuhfriksi dan pertentanganseperti yang
terjadibeberapawaktubelakanganini, kitasemuatentuharus punya
alasanuntukkembalibisamenyatukanhati dan
takterusmenerusmempertajamperbedaan. Kamis Nusantara, kami harap bias
menjadi salah satualasan yang bisamenyatukan,” Prescillamenandaskan.
Selainhaltersebut, kampanye yang disosialisasikandenganmenggunakantagar
#KamisNusantaraini juga
dilakukanuntukmeningkatkankecintaananakbangsauntukmenggunakanbusana
Nusantara dan hasilkerajinan Nusantara, diharapkankegiatanini juga
meningkatkankecintaananakbangsaterhadapprodukdalam
negerisertamembantumeningkatkanpergerakanperekonomian diantarkepulauan
Indonesia.
Di sisi lain Senior Manager of Branch Communication & Legal
BandaraInternasional Soekarno Hatta Febri Toga
Simatupangmenyampaikanbahwa Kami
selakupengelolabandaratentunyasangatmendukungkegiatantersebut. Kita
sebagaigenerasipenerusbangsaharusbangga dan
harusmampumempertahankanbudaya Indonesia dan inisejalandengansemangat
terminal 3 yang mengusungtema terminal berbasispelayanan digital dan juga
tetapmemperhatikankearifanbudayalokal. Dan harapan kami
kedepannyaadalahdenganadanyakegiataninidapatmeningkatkankecintaankitater
hadapbudaya Indonesia, juga untukmenghiburpenggunajasa yang adadi
BandaraInternasionalSorkarno Hatta khususnya di Terminal 3.
Untukinformasilebihlanjutdapatmenghubungi Indah Ariani (081911214459)
atauIga Alma (081288646715)
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menggagassebuahGerakanCinta Indonesia yang dinamaiKamis Nusantara.
Gerakaninimerupakansebuahjawabanatasantusiasmemasyarakatterhadap
program-program pelestarianwastra dan busanatradisional yang telahdilakukan
di banyakdaerahsecaraterpisah.
Suksesnyainisiatifpelestarian kebaya melaluiGerakanSelasaBerkebaya juga
menjadi salah satupemicu lain digagasnyakampanyeKamis Nusantara ini.
“KesuksesangerakanSelasaBerkebayamembuat kami
tergerakuntukmenggagasgerakanKamis Nusantara yang
akanmemungkinkankaumpriaturutsertamengangkat dan
melestarikankekayaanbudaya Indonesia,” PrescillaEstevina,
KetuaUmumKDImengatakan.
Selamaini, menurutPrescilla, rasa cinta dan
kepedulianuntukterusmelestarikanwastra dan busanatelahada.
IamenyebutPemerintah Daerah Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan
Pemerintah Daerah Bali sebagaibeberapainstitusipemerintahan yang
telahmelakukanupayatersebut. “Pada hari-haritertentu,seluruh ASN yang
bekerja di kantorPemdatersebutdiimbauuntukmenggunakanpakaiandaerah,”
Prescillamenjelaskan. Kesadaransepertiitu yang
menurutPrescillaingincobadisebarkankelingkupmasyarakat yang lebihluas.
“Targetnyaseluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di mana terdapat
diaspora Indonesia,” ungkapnyatentang target khalayak yang ingindijangkau oleh
GerakanKamis Nusantara ini.
Diikutilebihdari 100 pesertadariberbagaiprofesi, peluncuranKamis Nusantara
inimendapatdukunganpenuhdari PT. Railink dan PT. Angkasa Pura II(Persero)
Kantor Cabang Utama BandaraInternasional Soekarno Hatta. Kedua badan
usahamilik negara tersebutmemberikanfasilitasbagi para pendukungKamis
Nusantara untukmelakukanaktivasi dan sosialisasibaik di
rangkaiankeretaRailinkjuga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Peragaanbusana dan paduansuara yang menyanyikanlagu-lagunusantaradigelar
di area sekitarDigital Lounge Terminal 3, menandaipeluncurangerakanini.
KDI berharapKamis Nusantara inibisamenjadisebuahgerakan yang
dapatmenjadipenjalinpersatuan dan alasan yang dapatmembuatseluruhrakyat
Indonesia bergandengantanganmenjagawarisanbudayaleluhurnya. “Terlebih di
tengahkondisipolitik yang penuhfriksi dan pertentanganseperti yang
terjadibeberapawaktubelakanganini, kitasemuatentuharus punya
alasanuntukkembalibisamenyatukanhati dan
takterusmenerusmempertajamperbedaan. Kamis Nusantara, kami harap bias
menjadi salah satualasan yang bisamenyatukan,” Prescillamenandaskan.
Selainhaltersebut, kampanye yang disosialisasikandenganmenggunakantagar
#KamisNusantaraini juga
dilakukanuntukmeningkatkankecintaananakbangsauntukmenggunakanbusana
Nusantara dan hasilkerajinan Nusantara, diharapkankegiatanini juga
meningkatkankecintaananakbangsaterhadapprodukdalam
negerisertamembantumeningkatkanpergerakanperekonomian diantarkepulauan
Indonesia.
Di sisi lain Senior Manager of Branch Communication & Legal
BandaraInternasional Soekarno Hatta Febri Toga
Simatupangmenyampaikanbahwa Kami
selakupengelolabandaratentunyasangatmendukungkegiatantersebut. Kita
sebagaigenerasipenerusbangsaharusbangga dan
harusmampumempertahankanbudaya Indonesia dan inisejalandengansemangat
terminal 3 yang mengusungtema terminal berbasispelayanan digital dan juga
tetapmemperhatikankearifanbudayalokal. Dan harapan kami
kedepannyaadalahdenganadanyakegiataninidapatmeningkatkankecintaankitater
hadapbudaya Indonesia, juga untukmenghiburpenggunajasa yang adadi
BandaraInternasionalSorkarno Hatta khususnya di Terminal 3.
Untukinformasilebihlanjutdapatmenghubungi Indah Ariani (081911214459)
atauIga Alma (081288646715)
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menggagassebuahGerakanCinta Indonesia yang dinamaiKamis Nusantara.
Gerakaninimerupakansebuahjawabanatasantusiasmemasyarakatterhadap
program-program pelestarianwastra dan busanatradisional yang telahdilakukan
di banyakdaerahsecaraterpisah.
Suksesnyainisiatifpelestarian kebaya melaluiGerakanSelasaBerkebaya juga
menjadi salah satupemicu lain digagasnyakampanyeKamis Nusantara ini.
“KesuksesangerakanSelasaBerkebayamembuat kami
tergerakuntukmenggagasgerakanKamis Nusantara yang
akanmemungkinkankaumpriaturutsertamengangkat dan
melestarikankekayaanbudaya Indonesia,” PrescillaEstevina,
KetuaUmumKDImengatakan.
Selamaini, menurutPrescilla, rasa cinta dan
kepedulianuntukterusmelestarikanwastra dan busanatelahada.
IamenyebutPemerintah Daerah Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan
Pemerintah Daerah Bali sebagaibeberapainstitusipemerintahan yang
telahmelakukanupayatersebut. “Pada hari-haritertentu,seluruh ASN yang
bekerja di kantorPemdatersebutdiimbauuntukmenggunakanpakaiandaerah,”
Prescillamenjelaskan. Kesadaransepertiitu yang
menurutPrescillaingincobadisebarkankelingkupmasyarakat yang lebihluas.
“Targetnyaseluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di mana terdapat
diaspora Indonesia,” ungkapnyatentang target khalayak yang ingindijangkau oleh
GerakanKamis Nusantara ini.
Diikutilebihdari 100 pesertadariberbagaiprofesi, peluncuranKamis Nusantara
inimendapatdukunganpenuhdari PT. Railink dan PT. Angkasa Pura II(Persero)
Kantor Cabang Utama BandaraInternasional Soekarno Hatta. Kedua badan
usahamilik negara tersebutmemberikanfasilitasbagi para pendukungKamis
Nusantara untukmelakukanaktivasi dan sosialisasibaik di
rangkaiankeretaRailinkjuga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Peragaanbusana dan paduansuara yang menyanyikanlagu-lagunusantaradigelar
di area sekitarDigital Lounge Terminal 3, menandaipeluncurangerakanini.
KDI berharapKamis Nusantara inibisamenjadisebuahgerakan yang
dapatmenjadipenjalinpersatuan dan alasan yang dapatmembuatseluruhrakyat
Indonesia bergandengantanganmenjagawarisanbudayaleluhurnya. “Terlebih di
tengahkondisipolitik yang penuhfriksi dan pertentanganseperti yang
terjadibeberapawaktubelakanganini, kitasemuatentuharus punya
alasanuntukkembalibisamenyatukanhati dan
takterusmenerusmempertajamperbedaan. Kamis Nusantara, kami harap bias
menjadi salah satualasan yang bisamenyatukan,” Prescillamenandaskan.
Selainhaltersebut, kampanye yang disosialisasikandenganmenggunakantagar
#KamisNusantaraini juga
dilakukanuntukmeningkatkankecintaananakbangsauntukmenggunakanbusana
Nusantara dan hasilkerajinan Nusantara, diharapkankegiatanini juga
meningkatkankecintaananakbangsaterhadapprodukdalam
negerisertamembantumeningkatkanpergerakanperekonomian diantarkepulauan
Indonesia.
Di sisi lain Senior Manager of Branch Communication & Legal
BandaraInternasional Soekarno Hatta Febri Toga
Simatupangmenyampaikanbahwa Kami
selakupengelolabandaratentunyasangatmendukungkegiatantersebut. Kita
sebagaigenerasipenerusbangsaharusbangga dan
harusmampumempertahankanbudaya Indonesia dan inisejalandengansemangat
terminal 3 yang mengusungtema terminal berbasispelayanan digital dan juga
tetapmemperhatikankearifanbudayalokal. Dan harapan kami
kedepannyaadalahdenganadanyakegiataninidapatmeningkatkankecintaankitater
hadapbudaya Indonesia, juga untukmenghiburpenggunajasa yang adadi
BandaraInternasionalSorkarno Hatta khususnya di Terminal 3.
Untukinformasilebihlanjutdapatmenghubungi Indah Ariani (081911214459)
atauIga Alma (081288646715)
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menggagassebuahGerakanCinta Indonesia yang dinamaiKamis Nusantara.
Gerakaninimerupakansebuahjawabanatasantusiasmemasyarakatterhadap
program-program pelestarianwastra dan busanatradisional yang telahdilakukan
di banyakdaerahsecaraterpisah.
Suksesnyainisiatifpelestarian kebaya melaluiGerakanSelasaBerkebaya juga
menjadi salah satupemicu lain digagasnyakampanyeKamis Nusantara ini.
“KesuksesangerakanSelasaBerkebayamembuat kami
tergerakuntukmenggagasgerakanKamis Nusantara yang
akanmemungkinkankaumpriaturutsertamengangkat dan
melestarikankekayaanbudaya Indonesia,” PrescillaEstevina,
KetuaUmumKDImengatakan.
Selamaini, menurutPrescilla, rasa cinta dan
kepedulianuntukterusmelestarikanwastra dan busanatelahada.
IamenyebutPemerintah Daerah Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan
Pemerintah Daerah Bali sebagaibeberapainstitusipemerintahan yang
telahmelakukanupayatersebut. “Pada hari-haritertentu,seluruh ASN yang
bekerja di kantorPemdatersebutdiimbauuntukmenggunakanpakaiandaerah,”
Prescillamenjelaskan. Kesadaransepertiitu yang
menurutPrescillaingincobadisebarkankelingkupmasyarakat yang lebihluas.
“Targetnyaseluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di mana terdapat
diaspora Indonesia,” ungkapnyatentang target khalayak yang ingindijangkau oleh
GerakanKamis Nusantara ini.
Diikutilebihdari 100 pesertadariberbagaiprofesi, peluncuranKamis Nusantara
inimendapatdukunganpenuhdari PT. Railink dan PT. Angkasa Pura II(Persero)
Kantor Cabang Utama BandaraInternasional Soekarno Hatta. Kedua badan
usahamilik negara tersebutmemberikanfasilitasbagi para pendukungKamis
Nusantara untukmelakukanaktivasi dan sosialisasibaik di
rangkaiankeretaRailinkjuga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Peragaanbusana dan paduansuara yang menyanyikanlagu-lagunusantaradigelar
di area sekitarDigital Lounge Terminal 3, menandaipeluncurangerakanini.
KDI berharapKamis Nusantara inibisamenjadisebuahgerakan yang
dapatmenjadipenjalinpersatuan dan alasan yang dapatmembuatseluruhrakyat
Indonesia bergandengantanganmenjagawarisanbudayaleluhurnya. “Terlebih di
tengahkondisipolitik yang penuhfriksi dan pertentanganseperti yang
terjadibeberapawaktubelakanganini, kitasemuatentuharus punya
alasanuntukkembalibisamenyatukanhati dan
takterusmenerusmempertajamperbedaan. Kamis Nusantara, kami harap bias
menjadi salah satualasan yang bisamenyatukan,” Prescillamenandaskan.
Selainhaltersebut, kampanye yang disosialisasikandenganmenggunakantagar
#KamisNusantaraini juga
dilakukanuntukmeningkatkankecintaananakbangsauntukmenggunakanbusana
Nusantara dan hasilkerajinan Nusantara, diharapkankegiatanini juga
meningkatkankecintaananakbangsaterhadapprodukdalam
negerisertamembantumeningkatkanpergerakanperekonomian diantarkepulauan
Indonesia.
Di sisi lain Senior Manager of Branch Communication & Legal
BandaraInternasional Soekarno Hatta Febri Toga
Simatupangmenyampaikanbahwa Kami
selakupengelolabandaratentunyasangatmendukungkegiatantersebut. Kita
sebagaigenerasipenerusbangsaharusbangga dan
harusmampumempertahankanbudaya Indonesia dan inisejalandengansemangat
terminal 3 yang mengusungtema terminal berbasispelayanan digital dan juga
tetapmemperhatikankearifanbudayalokal. Dan harapan kami
kedepannyaadalahdenganadanyakegiataninidapatmeningkatkankecintaankitater
hadapbudaya Indonesia, juga untukmenghiburpenggunajasa yang adadi
BandaraInternasionalSorkarno Hatta khususnya di Terminal 3.
Untukinformasilebihlanjutdapatmenghubungi Indah Ariani (081911214459)
atauIga Alma (081288646715)
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Prescillamenjelaskan. Kesadaransepertiitu yang
menurutPrescillaingincobadisebarkankelingkupmasyarakat yang lebihluas.
“Targetnyaseluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di mana terdapat
diaspora Indonesia,” ungkapnyatentang target khalayak yang ingindijangkau oleh
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Diikutilebihdari 100 pesertadariberbagaiprofesi, peluncuranKamis Nusantara
inimendapatdukunganpenuhdari PT. Railink dan PT. Angkasa Pura II(Persero)
Kantor Cabang Utama BandaraInternasional Soekarno Hatta. Kedua badan
usahamilik negara tersebutmemberikanfasilitasbagi para pendukungKamis
Nusantara untukmelakukanaktivasi dan sosialisasibaik di
rangkaiankeretaRailinkjuga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Peragaanbusana dan paduansuara yang menyanyikanlagu-lagunusantaradigelar
di area sekitarDigital Lounge Terminal 3, menandaipeluncurangerakanini.
KDI berharapKamis Nusantara inibisamenjadisebuahgerakan yang
dapatmenjadipenjalinpersatuan dan alasan yang dapatmembuatseluruhrakyat
Indonesia bergandengantanganmenjagawarisanbudayaleluhurnya. “Terlebih di
tengahkondisipolitik yang penuhfriksi dan pertentanganseperti yang
terjadibeberapawaktubelakanganini, kitasemuatentuharus punya
alasanuntukkembalibisamenyatukanhati dan
takterusmenerusmempertajamperbedaan. Kamis Nusantara, kami harap bias
menjadi salah satualasan yang bisamenyatukan,” Prescillamenandaskan.
Selainhaltersebut, kampanye yang disosialisasikandenganmenggunakantagar
#KamisNusantaraini juga
dilakukanuntukmeningkatkankecintaananakbangsauntukmenggunakanbusana
Nusantara dan hasilkerajinan Nusantara, diharapkankegiatanini juga
meningkatkankecintaananakbangsaterhadapprodukdalam
negerisertamembantumeningkatkanpergerakanperekonomian diantarkepulauan
Indonesia.
Di sisi lain Senior Manager of Branch Communication & Legal
BandaraInternasional Soekarno Hatta Febri Toga
Simatupangmenyampaikanbahwa Kami
selakupengelolabandaratentunyasangatmendukungkegiatantersebut. Kita
sebagaigenerasipenerusbangsaharusbangga dan
harusmampumempertahankanbudaya Indonesia dan inisejalandengansemangat
terminal 3 yang mengusungtema terminal berbasispelayanan digital dan juga
tetapmemperhatikankearifanbudayalokal. Dan harapan kami
kedepannyaadalahdenganadanyakegiataninidapatmeningkatkankecintaankitater
hadapbudaya Indonesia, juga untukmenghiburpenggunajasa yang adadi
BandaraInternasionalSorkarno Hatta khususnya di Terminal 3.
Untukinformasilebihlanjutdapatmenghubungi Indah Ariani (081911214459)
atauIga Alma (081288646715)



Terima Kasih atas partisipasi teman-teman Kridha Dhari, support yang
luar biasa diberikan oleh PT Railink dan PT Angkasa Pura 2 untuk
terselenggaranya acara launching Kamis Nusantara – Kridha Dhari.
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