
Laporan Kegiatan Hanami 2013 

Assalamualaikum wr wb, 

Saat ini kita sudah sampai di pertengahan bulan April 2013. Sakura putih pun telah berganti 

dengan daun-daun hijau sebagai pertanda berlalunya musim sakura. Izinkan kami untuk 

menyampaikan laporan kegiatan hanami 2013 yang kita tinggalkan dengan keceriaan-keceriaan 

disertai senyum sakura pada saat itu.  

Pada tanggal 31 Maret 2013, kami merencanakan untuk mengadakan Hanami gabungan PPIF, 

Musfuk dan Muslimah di Ohorikoen. Acara hanami ini dikoordinasikan oleh Pak Infall sebagai 

perwakilan dari PPIF, Pak Yunus sebagai perwakilan dari Musfuk dan Bunda Rose sebagai 

perwakilan dari Muslimah.  

Dikarenakan pada saat itu adalah 

puncak sakura mengembang, 

kamipun berinisiasi untuk membook 

tempat dulu yang dibantu oleh Pak 

Miyamoto suami dari Ibu Erna yang 

tinggal di dekat lokasi. 

Tepat di hari sebelumnya, pada hari 

sabtu, panitia mengambil daging dari toko ahzar dan memotong-motongnya bersama-sama di 

kediaman senpai sekaligus pakar BBQ Pak Cuk Supriadi. 

Pada pagi hari-H, dengan bantuan Mas Farid, akhirnya tempat yang telah dibook oleh pak 

Miyamoto dapat diamankan dengan baik. Kamipun panitia berangkat untuk mempersiapkan 

segala sesuatunya. 

Suasana yang indah, dipagi itu 

seluruh pohon sakura terlihat berseri 

putih merona kemerah jambuan. 

Kamipun memasang terpal, 

mengangkut seluruh perlengkapan 

BBQ dan menyiapkan minuman 

untuk teman-teman yang akan 

datang (sambil tersenyum riang 

kepada sakura).   

Satu per satu bapak2/ibu2/teman2 

berdatangan. Tibalah saat rangkaian 



acara hanami dimulai. Pada pukul 11.00, kami pun membuka acara hanami yang diawali dengan 

nasehat singkat yang disponsori oleh Musfuk. Nasehat ini dibawakan oleh Pak Takumi tentang 

kesamaan karakter orang jepang dengan ajaran Islam. Ada 3 poin yang Pak Takumi tekankan: 

Yang pertama adalah Harmony: kebersamaan, keserasian dan kerukunan adalah hal yang 

utama di jepang ini. Di dalam bersosialisasi, kita harus perduli kepada sesama, saling bantu 

membantu dan tolong menolong apabila ada yang kesulitan. 

Yang kedua adalah Politeness: kesopanan adalah hal 

kedua yang ditekankan pada masyarakat jepang. Hampir 

setiap hari kita mendengar kata "Sumimasen" 

(maaf/permisi) apabila bertemu orang lain & kata 

"arigatougozaimasu" (terimakasih) disaat orang lain 

terbantu oleh kita. Menghormati yang tua/senior & 

menyayangi yang muda adalah nilai-nilai yang tertanam di 

masyarakat jepang yang juga diajarkan dalam Islam. 

Yang ketiga adalah Very Shy: malu adalah hal yang 

terakhir yang disampaikan oleh Pak Takumi. Orang jepang 

adalah orang yang pemalu. Terutama malu jika berbuat 

salah. Dan hal ini juga diajarkan di dalam Islam. 

Diskusi hangatpun terjalin pada saat sesi tanya jawab 

dilaksanakan bersamaan dengan itu tertiup semilir angin 

membawa berterbangan bunga-bunga sakura layaknya salju rintik-rintik.  

Pukul 12.20 pun tiba, saatnya solat dan 

memulai acara inti yakni: perkenalan 

mahasiswa baru, perkenalan pengurus PPIF 

2013-2014 sambil menyantap BBQ yang telah 

disediakan panitia. 

Setelah solat, kamipun mulai memasang 

peralatan BBQ dan menghidupkan bara api. 

Diselingi canda tawa dan chitchat di antara 

kami. 



Tibalah saatnya acara inti BBQ dimulai yang dibuka oleh sambutan ketua PPIF terpilih 2013-

2014 Pak Hendra Pachri. Beliau menyampaikan kata sambutan dan penjelasan tentang visi misi 

PPIF. Disambung dengan perkenalan mahasiswa 

baru yang dimulai dari: keluarga Bu Ummu, 

keluarga Pak Suparjito, dan keluarga Pak 

Kurniawan.   

Sambil berkenalan, kamipun sudah mulai 

meletakkan menu utama BBQ hari itu: 

Daging Ayam, Daging Sapi, Daging Kambing 

dan Sosis yang diracik khusus oleh chef 

terkenal Shirohama. 

Dan tak lupa, menu-menu pendukung yang 

disiapkan ibu-ibu: nasi, sambel terasi, 

sambel kacang, dan tak lupa kue-kue dan 

snack-snack yang membuat lengkapnya 

makan besar pada hari itu, MAKNYUS! 

Begitulah suasana keceriaan yang 

tergambar pada event hanami ini. Sambil 

bercengkrama dan berbincang-bincang, 

seksi dokumentasi Pak Mustaid sudah 

mulai mengabadikan momen-momen yang 

terjadi pada saat itu.  

Terlihat juga para senpai-senpai, ketua PPIF 2012-2013 Pak Very dan ketua PPIF 2008-2009 Pak 

Sugeng yang ikut nimbrung menambah kehangatan pada hari itu.  



Di saat perut sudah kenyang, waktupun sudah menunjukkan pukul 3 kurang. Saatnya berberes-

beres dan menunaikan kegiatan yang harus dilaksanakan di setiap akhir acara: FOTO BERSAMA. 

Seusai foto bersama, satu persatu bapak2/ibu2/teman2pun berpamitan. Dan bagi yang 

berdomisili di Shirohama, seperti komando menejer kesebelasan bahwasanya BBQ di ohori 

dilanjutkan dengan Bakar-Bakar Qolesterol di lapangan Shirohama Bernabeu..hehe. 

 

UPs..ternyata ada yang tertinggal acara 

dikarenakan padatnya acara pada hari 

itu ditambah tidak dapet parkir pada 

saat datang pukul 11, koordinator 

Muslimah: Bunda Rose dkk. Namun 

Bunda Rose menyempatkan foto-foto 

bersama dengan kawan-kawan yang 

tersisa :).  

 

 

 



Berakhirnya acara Hanami di Ohorikoen, bukan berarti rangkaian acara tentang hanami pun 

berakhir. PPIF bersama Musfuk dan Muslimah pun mengadakan lomba foto hanami yang di 

adakan di facebook group RFF. Acara ini dimeriahkan oleh 27 peserta dengan jumlah foto 

masuk 42 buah.  

 



Bahkan alumni yang sudah di Indonesiapun ikut memeriahkan event ini: Pak Rendra Buya Zadan 

dan Pak Prapto Nugroho. 

 

Lomba ini dilaksanakan selama 1 minggu terhitung sejak 31 Maret 2013 hingga 7 April 2013. 

Penilaian dalam lomba ini adalah berdasarkan like terbanyak. Di dalam perjalanan lomba ini, 

banyak sekali hal-hal menarik yang ditunjukkan oleh peserta sehingga acara ini terasa rame & 

meriah. Terlebih lagi dengan adanya persaingan yang ketat diantara peserta yang digambarkan 

dengan salip menyalip jumlah like. 

 Pada tanggal 8 April 2013, pengumuman Lomba Foto Hanami 2013 yang disponsori oleh PPIF, 

Musfuk dan Muslimah telah mendapatkan pemenangnya. Dan pemenangnya adalah sebagai 

berikut: 



 

Juara 1 adalah Mas Andrew Prima Nugroho dengan perolehan 44 likes. Sertifikat diberikan oleh 

Ketua PPIF Pak Hendra Pachri kepada perwakilan Mas Andrew, Mas Putu Hangga.

 



Juara 2 adalah Pak Mustaid Yusuf dengan perolehan 42 likes. Sertifikat diberikan oleh Ketua 

Musfuk Mas Moh. Deni Akbar. 

 

Dan Juara 3 adalah Bu Aisyah Ahmad dengan perolehan 41 likes. Sertifikat diberikan oleh 

Koordinator Hanami Musfuk Pak Moh. Yunus Amran. 

Dengan berakhirnya event Lomba Foto Hanami 2013 ini, maka berakhirlah event Hanami 2013 

oleh PPIF, Musfuk & Muslimah tahun ini. Maka kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya 

kepada bapak2/ibu2/kawan2 semua yang telah berpartisipasi dalam event ini. Kami memohon 

maaf apabila ada kesalahan dan kelalaian. Otsukaresamadeshita. 

Terakhir kali, menengok jendela, sakurapun sudah hilang digantikan daun hijau. Kami ingin 

mengucapkan (sambil melambai-lambaikan jaket gaya Pak Cuk)  Sayonara sakura, sampai jumpa 

tahun depan! 

Wassalamualaikum wr wb. 

A/n Panitia 


