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Workshop Entrepreneur Bergenre Komedi ala Raditya Dika di Ubaya
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Acara Xpress2Exist tidak juga luput dari adanya serangkaian workshop yang menarik dan unik dengan pembicara yang tentunya
tidak kalah menarik. Salah satunya adalah dengan hadirnya penulis buku Kambing Jantan, Raditya Dika dalam workshop OKE
(Obrolan Keren Entrepreneur). Workshop OKE sendiri adalah rangkaian acara Kompas Kampus Xpress2eXist pada hari kedua.
'Ini merupakan pengalaman pertama gue mengisi acara dengan tema workshop semacam ini. Karena biasanya saya mengisi acara
talkshow yang ber-genre humor. Ya seru juga sih buat nambah pengalaman baru,' tutur pria penggemar ketoprak ini. Sebelumnya
Raditya Dika dikenal sebagai penulis novel ber-genre komedi yang terkenal dengan isi jokes-nya namun tidak jayus dan juga sempat
meraih predikat penulis blog terfavorit.
Berbicara mengenai lokasi Xpress2eXist, yaitu kampus Ubaya Tenggilis, Dika, sapaan akrabnya memiliki penilaian sendiri.
Memang sebelum acara ini, ia sudah sering sekali bertandang ke Surabaya dan sudah mengetahui adanya Ubaya. Menurutnya Ubaya
ini adalah kampus yang menarik dan memiliki tempat yang rindang serta luas. 'Ubaya ini luas dan besar dan hijau serta rindang dan
menyenangkan, seru dan ramai pula,' ungkapnya. Ia juga mengaku tertarik untuk mengisi workshop OKE ditandangkan dengan
entrepreneur lain seperti Edi Taslim dan Odi Anindito karena menurutnya acara semacam ini cukup unik dan masih jarang ada.
'Waktu pertama kali dihubungi untuk mengisi acara ini, jujur saja gue agak sedikit kaget karena belum pernah sebelumnya. Namun
di sisi lain gue juga merasa tertarik dan tertantang untuk menjadi pembicara,' ungkap pria yang hobi menulis ini.
Melihat antusiasme para peserta workshop yang begitu tinggi, pria kelahiran Jakarta ini berpendapat apabila hal ini sangat bagus.
Karena acara semacam ini dirasa olehnya cukup bermanfaat untuk para peserta workshop itu sendiri untuk kedepannya. 'Respon
peserta workshop ini sangat bagus dan sebelumnya tidak terduga bisa setinggi ini,' ungkapnya
'Harapan gue buat peserta workshop yang hadir nantinya bisa belajar suatu hal yang baru dan berguna untuk kedepannya,'
ungkapnya.
Ketika ditanya tentang kesibukan yang tengah dijalani sekarang, selain sibuk untuk mengisi acara talkshow ber-genre humor, ia
juga mengaku sedang mempersiapkan buku terbarunya yang diberi judul Manusia Setengah Salmon. 'Buku baru gue ini akan dirilis
tanggal 24 Desember nanti,' tutupnya. (eph/wu)
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