EDUFEST 2013
One Day Festival of Learning
Jumat, 28 Mei 2013, UT mengadakan
festival hari pendidikan yang bertajuk
EDUFEST 2013, ‘One Day Festival of
Learning’ bertempat di Jakarta. Acara
ini mengusung konsep casual
knowledge yang menunjukkan bahwa
pendidikan dan pengetahuan dapat
dikemas secara santai dan menarik.
EDUFEST 2013 terdiri atas dua acara
utama, yaitu bazar dan talkshow oleh
dua orang pembicara.

Program ini bertujuan untuk menyemarakkan Hari
Pendidikan Nasional. EDUFEST 2013 dihadiri oleh rekanrekan dari Astra Heavy Equipment, Mining & Energy
(AHEME).
EDUFEST 2013 diawali dengan kegiatan senam pagi
dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak An Totis
Syafei dan Bapak Edhie Sarwono yang menyatakan
dibukanya EDUFEST 2013. Dalam kata sambutannya
Bapak Edhie Sarwono menyatakan dukungannya
terhadap gerakan ‘Ayo Belajar’ yang bertujuan untuk
mengajak rekan-rekan AHEME tetap belajar dan
meningkatkan kompetensi diri. Acara kemudian
dilanjutkan dengan pembacaan komitmen oleh UT Makasar, Batukajang, dan
Sangatta.
Bazar pada EDUFEST 2013 didukung oleh beberapa stan vendor seperti perusahaan
publikasi, lembaga kursus bahasa Inggris dan perbankan, serta stan internal para karyawan
dan klub-klub hobi UT seperti Greenland, Sepeda Mania UT (SEMUT), Solution, dan AHEME
Diving Club. Acara ini juga dimeriahkan oleh beberapa acara hiburan dari band internal serta
penampilan DJ.

EDUFEST 2013 talkshow dimulai pada siang hari
dengan Iwan Setyawan sebagai pembicara. Beliau
adalah penulis buku ‘9 Summers 10 Autumns’
yang menceritakan tentang kisah hidupnya.
Talkshow kedua diadakan bersama Fitra
Pranadjadja, seorang pakar fotografi di bidang
infrared dan human interest. Wawasan yang
didapat dari dua pembicara ini adalah agar untuk
tetap belajar walaupun berada dalam keadaan yang sulit, dan menjalankan hobi adalah
proses pembelajaran juga.

EDUFEST 2013 ditutup dengan acara pembagian doorprize serta DJ performance pada sore
hari.
Acara EDUFEST 2013 mendapat tanggapan
yang baik dari para pengunjung. EDUFEST
2013 dianggap sebagai sebuah cara yang
atraktif dalam menyuarakan pendidikan,
terutama untuk mengingatkan bahwa
belajar itu penting. Para pengunjung juga
berharap agar acara seperti EDUFEST 2013
ini tetap diadakan di tahun-tahun
berikutnya.

