
 
 

	  

Anime Festival Asia kembali di selenggarakan untuk tahun ke-5 
Mengumumkan pengisi konser I Love Anisong dan Kegiatan 

Pameran Anime yang lebih seru! 
 

Jakarta, 15 Juni 2016 – Anime Festival Asia Indonesia (AFAID16), Festival budaya 
Jepang dan Anime terbesar di Asia akan kembali di selenggarakan dan akan 
menghadirkan kembali konser I Love Aninsong, konser yang banyak ditunggu oleh 
penggemarnya serta telah mengumumkan artis/pengisi acara konsernya. AFAID16 
akan kembali diselenggarakan hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 16, 17 
dan 18 September 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran (JIExpo), 
AFAID16 mempersembahkan 8 Artis dari Jepang untuk menghibur para 
penggemarnya di Jakarta Indonesia. 
  
Tahun 2016 ini menjadi tahun ke-5 bagi Anime Festival Asia di Jakarta. Dengan 
semakin berkembangnya budaya Pop Jepang, diharapkan festivalnya nanti akan 
mengulang kesuksesannya di tahun 2015 yang telah berhasil mendatangkan lebih 
dari 60.000 pengunjung.  
 
Arena Konser yang Baru 
 
Para pengunjung dan penggemar AFAID akan semakin seru menikmati konser 
pilihannya tahun ini, dimana dengan ruang konser yang lebih besar dengan 
dilengkapi tata suara dan ruang akustik yang lebih baik di area konser Hall C3. 
Dengan tempat konser baru ini guna memenuhi animo dari para penggemar yang 
menginginkan tempat konser yang lebih baik dari tahun sebelumnya. 
 
 
“Konser I Love Aninsong adalah acara yang sangat penting dan memberikan 
pengalaman yang istimewa bagi para penggemarnya, maka dari itu kami sangat 
memperhatikan masukan dan usulan dari para penggemar secara serius. Seperti 
halnya kami telah memindahkan ruang konser ke area yang lebih baik guna 
memastikan setiap penggemar dapat menonton konser yang lebih maksimal. Bagi 
kami pengunjung festival AFAID adalah prioritas utama kami, dan kami selaku 



 
 

penyelenggara ingin memberikan acara festival dan pelayanan yang terbaik bagi 
pengunjungnya. Target kami ingin memberikan pengalaman festival dengan kualitas 
terbaik dan berbeda bagi penggemar lama dan penggemar baru Anime Festival 
Asia” ungkap Direktur Pelaksana Festival dan Direktur Utama dan Pelopor pemilik 
SOZO bapak Shawn Chin. 
 

 

AFAID16 akan menghadirkan 8 artis terbaiknya untuk konser Anisong (Lagu-lagu 
Anime) penyanyi Pop dan Grup ternama didatangkan lansgung dari Jepang. Pengisi 
utama konser I Love Aninsong di AFAID16 adalah Aimer, bless4, Eir Aoi, ELISA, 
Lia, livetune+, Maaya Uchida dan nano. Mereka semua akan tampil dengan 
membawakan lagu-lagu hits dari lagu-lagu Anime yang terkenal di Jepang dan di 
Indonesia. Konser I Love Anisong tahun ini diharapkan dapat menarik lebih dari 
5.000 pengunjung. 



 
 

 

 
Jadwal pertunjukan dari para pengisi diatas adalah sebagai berikut: 

(Jumat) 16 Sep 2016 - Aimer, Eir Aoi, ELISA, livetune+  
(Sabtu) 17 Sep 2016 - bless4, Lia, Maaya Uchida, nano  
  
 
Pameran yang lebih lengkap dan terbaru 
 
Mempersiapkan konten festival terbaru dari Jepang, para perusahaan terbaru yang 
belum pernah melakukan pameran di AFAID16 sebelumnya akan turut hadir tahun 
ini. Informasi lebih lanjut akan diumumkan segera. 
 
Konten Pameran Lainnya 
  
Selain acara konsernya, AFAID16 mempunyai banyak hal menarik lainnya untuk 
para pengunjung pameran. Para pengunjung pameran AFAID16 yang menyukai 
belanja dapat menantikan koleksi merchandise dan barang-barang anime pilihan asli 
dari kota Akiba Town dari Merk dan Brand ternama dari Jepang. Informasi lebih 
lanjut  mengenai Brand-Brand pilihan yang akan turut hadir akan diumumkan dalam 
waktu dekat. 

Selebritis Cosplay ternama dari berbagai dunia turut hadir meramaikan panggung 
AFAID16. Perlombaan tahunan acara Cosplay juga akan kembali di laksanakan di 



 
 

AFAID16. Area exhibition dan Mini Stage akan bertempat di area Hall B3 di Jakarta 
International Expo Kemayoran. 

Area panggung Utama akan bertempat di area Hall C3 dan dapat menampung lebih 
dari 5.000 pengunjung sekaligus. Area Panggung Utama akan menampilkan tamu 
special dari pengisi hiburan di Industri Anime, termasuk selebritis pengisi suara / 
artis sulih suara, selebritis Cosplay, dan para produser Anime. Para pengunjung juga 
dapat menonton preview film anime dan film – film pilhan di area Panggung Utama.  
Informasi lebih lanjut akan kami umumkan lebih lanjut dalam waktu dekat. 

Para Pengunjung Festival juga bisa menikmati pengalaman unik dan menarik di kafe 
unik Moe Moe Kyun Café dan Atelier Royale Butler Café, yang ekslusive hanya ada 
di acara Anime Festival Asia ini.   

Beberapa jenis tiket untuk masuk ke acara: 

Jenis Tiket Harga per-
hari 

Yang anda dapatkan 

EXHIBITION/ 

PAMERAN 

Rp. 100.000 Akses ke area pameran di area pameran utama 

EXHIBITION + 
DAY STAGE 

PAMERAN + 
ACARA 
STAGE 

Rp. 225.000 Selain akses ke area pameran, pemegang tiket ini dapat 
menikmati program acara di area Stage/Panggung 
Utama menghadirkan program acara dari Jepang dan 
lainnya. 

CONCERT GA 

KONSER GA 

Rp. 650.000 Akses ke acara utama untuk nonton konser I Love 
Anisong 

CONCERT VIP 

KONSER VIP 

Rp. 1.250.000 Pemegang Tiket VIP dapat menikmati konser dengan 
area yang bagus, tempat akustik terbaik untuk menonton 
konser. Juga berkesempatan  untuk memenangkan sesi 
tandatangan dengan artis pilhannya. 

Tiket akan di jual dalam beberapa tahap. Untuk informasi lebih lanjut, mohon 
kunjungi: http://animefestival.asia/afaid16/tickets/ 

SOZO (http://sozo.sg), adalah pemilik dari brand acara Anime Festival Asia dan 
telah bekerja sama dengan pihak perusahaan yang berdomisili di Jepang ZEPP Live 
(http://www.zepp.co.jp/), juga bekerjasama dengan promoter konser ternama di 
Indonesia PK Entertainment (http://www.pkentertainment.com/) dan perusahaan 
media publisher budaya pop lokal di Indonesia  Megindo Group  untuk bergabung 
kembali menjadi penyelenggara pada Anime Festival Asia Indonesia tahun ini. 

Tahun ke-5 Anime Festival Asia Indonesia (AFAID) kali ini akan diselenggarakan di 
Jakarta International Expo Kemyoran pada tanggal 16,17 dan 18 September 2016. 
Bererapa tahap tiket akan dijual untuk menarik para pengunjung yang berminat. 



 
 

Untuk detil penjualan tiket, jadwal festival akan di umumkan segera, para anggota 
dan pengunjung setia AFAID dapat mengunjungi website resmi kami di 
http://animefestival.asia/afaid16/ 

Bagi Perusahaan, calon sponsor dan penyewaan stand pameran yang ingin 
berpartisipasi di acara AFA ID 2016 dapat menghubungi penyelenggara di 
afapartner@sozo.sg. Penyewaan area stand di area pameran sudah mulai dibuka 
dengan tempat terbatas dan tergantung ketersediaan space/tempat. Perusahaan 
yang ingin berkesempatan untuk mensponsori AFA ID 2016 juga dapat 
menghubungi pihak penyelenggara di alamat email yang sama. 

 

- Selesai - 

 
 
Profil penyelenggara Anime Festival Asia Indonesia 2016:	  
	  

Tentang SOZO 
  
Sebagai perusahaan yang menghadirkan berbagai acara hiburan Jepang, SOZO 
telah menempatkan perusahaannya sebagai “Jembatan penghubung” antara 
Jepang dengan wilayah Asia Tenggara – dengan menghadirkan konser-konser 
berkualitas, menggabungkan dan menciptakan pengalaman online bisnis retail yang 
bermakna bagi penggemarnya dan bisnis di wilayah Asia Tenggara.  
Didirikan pada tahun 2009, SOZO Entertainment adalah platform bagi Anime 
Festival Asia, I Love Anisong, J-LiVE ASIA, Japan Music Festival dan masih banyak 
lagi. Project-project SOZO sebelumnya diantaranya termasuk solo konser artis  J-
Pop seperti Kyary Pamyu Pamyu, May’n, Moshi Moshi Nippon 2015 di Singapur, 
Miku Expo di Jakarta, Funan Anime Matsuri, Penang Anime Matsuri dan masih 
banyak lagi. Pada tahun 2014 SOZO bergabung dengan Talent Management 
perusahan Jepang ternama Horipro. Pada tahun 2015 SOZO bekerja sama dengan 
Perusahaan rekaman Sony Music Entertainment (Jepang). 
Informasi lengkap mngenai SOZO kunjungi www.sozo.sg  

 

Tentang ZEPP Live 

Sebagai salah satu  Internasional promoter/penyelenggara terbaik di Japang, nama 
Zepp Live Inc handal dalam menggabungkan perencanaan dan penyelengaraan 
acara – acara seperti Olah Raga, festival – festival besar seperti New Accoustic dan 
@Jam di Jepang adalah Festival yang sangat terkenal serta konser – konser lainnya 
baik untuk di pasarkan di Jepang dan diluar negeri lainnya sebagai penyelenggara 
ataupun penyelenggara gabungan. 

Untuk informasi lebih jauh tentang ZEPP Live, kunjungi:	  http://www.zepp.co.jp	  

 
 



 
 

Tentang PK Entertainment 

Didirikan tahun 2015, dibalik nama PK Entertainment sendiri sebelumnya sudah 
sering berkecimpung di dunia bisnis hiburan, Nama PK Entertainment sendiri terlahir 
dari nama dua bersaudara Peter Harjani dan Kenny Harjani yang di singkat menjadi 
PK Entertainment dan berkomitmen untuk memberikan penonton Indonesia hiburan 
berkualitas terbaik dan seni pertunjukan langsung baik dari artis lokal maupun 
manca negara.  
 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: http://www.pkentertainment.com/ 
 

Tentang Megindo Group 

Megindo adalah sebuah perusahaan penerbitan yang berfokus di ranah bisnis dan 
hiburan sejak tahun 1996, sangat bangga bisa bergabung kembali menjadi bagian 
dari penyelenggara dari AFA ID sejak  tahun pertama. Saat ini memiliki 5 terbitan 
(majalah) utama yang terdiri dari Cinemags, Gamestation, Animonstar, Gadget+ dan 
Kiddo.  Megindo memiliki sebuah visi untuk selalu menjadi yang terdepan dalam 
segala hal yang berhubungan dengan informasi dan inovasi, yang sejalan dengan 
moto perusahaan kami, yaitu "memberikan sajian media terdepan bagi menjaga 
loyalitas para klien dan pembaca melalui kreasi dan inovasi yang berkualitas.” 
 
Untuk informasi lebih jauh tentang Megindo, kunjungi: http://www.megindo.net 

Untuk PR & Media Relation, hubungi : Helmi Sugara Promotions 
www.helmisugarapromotions.com 
Helmi Sugara - helmisugara@gmail.com  - 0812 1919 4393 
Ainindita Dumashanti – ainindita@gmail.com -  0812 85000 380 
Huzna Fauzi  - husnafauzi@gmail.com - 0811 18390 59 
Noppiya – noppiya01@gmail.com - 0812 931 523 28 
 

Untuk info lebih jauh mengenai Anime Festival Asia, kunjungi: 
Official Site: http://www.animefestival.asia/afaid16 
Official Facebook Page: https://www.facebook.com/animefestivalasia 
Official Twitter: https://twitter.com/animefestival11 
Official AFA Indonesia Twitter: https://twitter.com/Official_AFA_ID/ 
AFA Channel: http://www.afachan.asia/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


