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Latar Belakang Tujuan Festival 
Masa depan adalah milik anak-anak. Apa yang akan kita wariskan untuk 

mereka? Sejak pertengahan 2013, situs AnakBertanya.com diluncurkan khusus 

untuk anak-anak usia 10-12 tahun yang ingin tahu tentang berbagai hal: alam 

semesta, makhluk hidup, lingkungan sekitar, kehidupan di kota dan desa, 

perilaku manusia, dan lain sebagainya. Melalui situs ini, anak bertanya dan 

pakar menjawab. Melalui jawaban yang diberikan oleh pakarnya, anak-anak 

diharapkan mendapat wawasan seputar isu yang ditanyakannya,nd serta 

mengenal pakar dalam bidang ilmu atau pekerjaan yang terkait dengan 

pertanyaannya. Selain melalui internet, tim AnakBertanya.com juga 

berinteraksi langsung dengan anak-anak, antara lain melalui Festival Anak 

Bertanya. Sejak tahun 2015, Festival Anak Bertanya telah diadakan sebanyak 

tiga kali oleh Tim AnakBertanya.com dan Manajemen SABUGA ITB, dan 

mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Ribuan pengunjung datang ke 

Festival Anak Bertanya 2015, 2016, dan 2017.  

Pada tahun 2018 ini, kami akan menggelar Festival Anak Bertanya 

keempat dengan mengikutsertakan sejumlah lembaga dan komunitas yang 

berperhatian pada edukasi anak-anak, serta mengajak sejumlah pakar dan 

pegiat sosial untuk berinteraksi dengan anak-anak, khususnya anak-anak 

sekolah dasar. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tujuan utama Festival 

Anak Bertanya 2018 adalah memperkenalkan berbagai profesi dan bidang 

keilmuan kepada anak-anak. 



Mitra: 

AnakBertanya.com, SABUGA ITB, dan Mitra 
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Rangkaian Acara 
SABUGA - ITB | 12 Mei 2018 

:
 

Presentation 
Penyampaian presentasi dari lembaga 
yang berpartisipasi secara interaktif. 

 

Science-Edu Booth 
Sarana mencari tahu hal-hal menarik tentang 

pengetahuan dari berbagai lembaga/komunitas yang ada. 
 

Quiz & Gift 
Ada puluhan kuis selama acara 
berlangsung dengan hadiah yang menarik. 
 

Music & Art Show 
Tersedia hiburan musik dan pertunjukan 

seni menarik bagi para pengunjung. 
 

Science Gallery 
Berbagai alat peraga IPTEK dapat 
dilihat dan dicoba di galeri ini.  
 

       Edu Theater 
          Tersedia bioskop yang memutar 

film-film edukatif untuk anak-anak.   

Meet the Experts 
Pada FAB 2018, anak-anak dapat berkenalan 
dan berinteraksi dengan pakar dan profesional 
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Demikian proposal acara ini dibuat. Besar harapan kami acara 

Festival Anak Bertanya 2018 ini dapat berjalan dengan baik dan 

lancar serta bermanfaat sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan 

dapat tercapai. 

Kami pun menyadari bahwa keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran dari acara ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, baik 

berupa moral dan material, dari semua pihak. 

Akhir kata, atas nama panitia pelaksana Festival Anak Bertanya 

2018, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Penanggung Jawab 

 

 

Gatot Purwanto 

Ketua Pelaksana 

 

 

Hendra Gunawan

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sekretariat Festival Anak Bertanya 
Sabuga ITB Convention Hall 

Jl. Tamansari No. 73, Bandung 40132 
Telp. 022-2511563, Fax. 022-2511564 

 
CP: 0812 2471 427 (Indra) 

E-mail: fab2018bdg@gmail.com, cc anakbertanya@gmail.com 
Rekening: 130-00-1401579-9 (Mandiri) 

a/n Hendra Gunawan.FAB2015 


