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IPB University dan Astra Resmikan 
Program Desa Sejahtera Astra dan Pembinaan Petani Muda

P
rogram Desa Sejahtera Astra dan Pembinaan 

Petani Muda IPB University merupakan 

kolaborasi antara IPB University dengan PT Astra 

International Tbk dalam rangka akselerasi pembangunan 

desa yang berbasis pada potensi lokal desa dan dapat 

memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa 

melalui pengembangan Prukades (Produk Unggulan 

Kawasan Pedesaan). Kegiatan ini juga disinergikan dengan 

program one village one product dan one village one CEO 

yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 

IPB University. 

Secara umum, kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri 

dari penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes), kemitraan BUMDes dengan petani mitra, 

peningkatan kapasitas petani mitra dan fasilitasi 

pemasaran dan permodalan. Perusahaan yang sudah siap 

untuk menjadi offtaker, terutama untuk pemasaran 

produk hortikultura adalah Paskomnas, Rallali.com, PT. 

Raja Tani, PT. Malika Khatulistiwa, PT. Agri San, dan lain-

lain.

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria menyampaikan 

bahwa program tersebut selaras dengan visi IPB 

University menjadi Techno-socioentrepreneurial 

University. 

“Masa depan pertanian itu akan sangat tergantung dari 

sejauh mana anak-anak muda tertarik pada pertanian 

kemudian kembali ke desa untuk membangun desa. Oleh 

karena itu, program CEO yang digagas oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka untuk terus 

mendorong meningkatkan pengetahuan mahasiswa IPB 

University agar memiliki semangat sebagai technopreneur 

dan sociopreneur agar bisa mendampingi desa-desa 

untuk bisa mempercepat proses transformasi,” ungkap 

Prof Arif Satria pada peluncuran program Desa Sejahtera 

dan Pembinaan Petani Muda di Desa Mekar Jaya, 

Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Sabtu (8/2).

Prof Arif Satria menjelaskan apabila desa dibiarkan apa 

adanya maka desa tersebut tidak akan pernah tumbuh. 

Oleh karena itu perlu adanya proses percepatan dan 

transformasi, apabila ini bisa terjadi maka desa akan bisa 

maju. Beberapa indikatornya adalah perkembangan digital 

dan teknologi terbaru. 

Sementara itu, Head of Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT Astra International, Bondan Susilo 

menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan 

program desa sejahtera sejak tiga tahun silam. Dalam 

pelaksanaannya, ia mengajak berbagai instansi terkait 

seperti pemerintah pusat maupun daerah dan perguruan 

tinggi. 
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"Kita bersama-sama dalam memajukan pertanian 

Indonesia, masing-masing memiliki kapasitasnya 

sehingga dengan saling bekerja sama diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan 

ini dapat disambut baik oleh masyarakat dan ada feedback 

dari masyarakat yang terlibat supaya nanti ada perbaikan 

terhadap kekurangan-kekurangan yang ada," ungkap 

Bondan. 

Secara khusus untuk kegiatan di Kabupaten Garut, Astra 

Internasional memberikan bantuan berupa sapi bakalan 

sebanyak 10 ekor dan produk inovasi mahasiswa IPB 

University yaitu Crop Hero Kandang (sebuah piranti cerdas 

berbasis Internet of Things untuk memonitor parameter-

parameter lingkungan), kebun bibit hijauan pakan ternak 

dan mesin pencacah rumput yang diberikan melalui 

BUMDes Bersama Jaya Sejahtera Kecamatan Tarogong 

Kaler. Melalui program ini diharapkan BUMDes Bersama 

dapat menjual sapi hasil penggemukan dari hijauan pakan 

yang berkualitas sehingga akan memperoleh nilai tambah 

dan meningkatkan pendapatan peternak Sapi.

Selain itu, Astra Internasional memberikan bantuan 

berupa smart green house sebanyak tiga unit dan satu 

unit refractometer Brix  untuk mengukur kualitas kopi 

yang diberikan kepada BUMDes Bersama di Kecamatan 

Cikajang. Kegiatan pengembangan kopi berfokus pada 

pengembangan yellow bourbon dengan nilai 90+ yang 

bekerjasama dengan Rumah Kopi Ranin dan Sekolah Kopi 

IPB University. Program ini diharapkan dapat memberikan 

nilai tambah bagi kopi milik petani, sehingga bisa 

meningkatkan pendapatan petani kopi.   

Sementara itu, Astra Internasional juga memberikan 

bantuan berupa peralatan dan sarana produksi untuk bagi 

BUMDes bersama yang bergerak dibidang pengembangan 

hortikultura. Program hortikultura difokuskan pada 

kerjasama pemenuhan kebutuhan sayur baik melalui 

penjualan online maupun offline.

Kepala Desa Mekarjaya, Asep Setiawan turut menyambut 

baik program dari IPB University dan Astra International. 

"Program CSR dari IPB University dan Astra ini luar biasa, 

mudah-mudahan ke depan bisa mensejahterakan 

masyarakat. Di samping itu, dengan program CSR ini, tidak 

hanya bidang pertanian maupun peternakan saja yang 

mendapat sorotan, tetapi termasuk potensi wisata yang 

ada di Mekar Jaya seperti wisata paralayang," ungkapnya. 

Kegiatan Desa Sejahtera Astra dan Petani Muda di 

Kabupaten Garut akan didampingi oleh tiga orang CEO 

yang merupakan alumni IPB University. Ketiga CEO 

tersebut akan bertugas untuk mendampingi kegiatan 

peningkatan kapasitas produksi, kegiatan budidaya, pasca 

panen maupun pemasaran.

Dalam acara ini di-launching pula seller panel BUMDes 

bersama Jaya Sejahtera dalam platform Ralali.com yang 

akan menjual kebutuhan sarana produksi pertanian dan 

sembako bagi warung sekitar desa dan para petani mitra. 

Sistem tersebut dijalankan untuk menjaga transparansi 

dan akuntabilitas karena semua record transaksi dapat 

dipantau dengan mudah. (RA)
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Unit Arsip IPB University Terima Studi Tiru 
dari Kemenkes RI

U
nit Arsip IPB University menerima studi tiru dari 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 

Rabu, (5/2) di Ruang Sidang Unit Arsip, Gedung 

Perpustakaan, Kampus IPB Dramaga, Bogor. Peserta studi 

tiru terdiri dari para bejabat bidang arsiparis Kemenkes RI. 

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Tata Usaha Unit 

Arsip IPB University, Oman Suratman, SAg. Dalam 

sambutannya, ia menyampaikan ucapan terima kasih atas 

apresiasi dan kunjungan rombongan Kemenkes RI ke Unit 

Arsip IPB University. Ia juga menjelaskan sekilas tentang 

Unit Arsip IPB University dan beberapa program kegiatan 

kearsipan termasuk prestasi yang sudah diraih oleh Unit 

Arsip IPB University sejak didirikan. Beberapa prestasi 

tersebut diantaranya adalah Peringkat II Kompetisi Unit 

Pengelola Kearsipan di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, peringkat III Unit 

Pengelola Kearsipan di lingkungan Departemen 

Pendidikan Nasional tahun 2009, peringkat III Kompetisi 

Unit Pengelola Kearsipan di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011 dan 2012 serta 

Juara I Arsiparis Teladan Nasional tahun 2017.

Kepala Biro Umum Kemenkes RI, Desak Made Wismarini, 

yang juga pimpinan rombongan menjelaskan bahwa Studi 

Tiru Kemenkes RI ke Unit Arsip IPB University ini 

merupakan pelaksanaan tugas bagian kearsipan dan 

administrasi Biro Umum Kemenkes RI. Tujuan kunjungan 

studi tiru ini untuk mengetahui tentang pengelolaan arsip 

di lingkungan IPB University seperti sumber daya manusia 

(SDM) bidang kearsipan serta tentang cara penilaian 

sasaran kinerja pegawai (SKP) arsiparis di IPB University. 

Dalam kesempatan ini, kedua belah pihak saling berbagi 

pengalaman dalam pengelolaan arsip masing-masing. 

Terkait SKP, dipaparkan dengan jelas oleh Kepala Sub 

Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan Kearsipan Unit Arsip 

IPB University, Ir Setyo Edi Susanto, SThI, MPd. 

Dikatakannya, penilaian SKP arsiparis di IPB University 

mengacu pada aturan dasar SKP (Peraturan Pemerintah 

No 46 Tahun 2011) diantaranya meliputi kinerja dan 

perilaku kerja, rencana kerja dan target yang akan dicapai, 

rencana kerja (kuantitas, kualitas, waktu), target (jumlah 

beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan 

tugas jabatan).

Diskusi tidak hanya terkait penilaian SKP arsiparis, tetapi 

dibahas juga terkait pembentukan Forum Pengelola Arsip 

(FPA) IPB University dan Asosiasi Arsip Indonesia (AAI). 

Pada akhir acara, Kepala Sub Bagian Akuisisi dan 

Pengolahan Arsip IPB University, Ir Hirra Nurlaeni, MM 

memberi penjelasan tentang beberapa kegiatan kearsipan 

yang telah dilaksanakan oleh Unit Arsip dan juga FPA IPB 

University tahun 2019-2020 melalui tayangan foto foto 

kegiatan. (Dh/RA)
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omunitas AgriUX Departemen Ilmu Komputer, 

KFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA) IPB University menggelar kegiatan 

yang bertajuk Saung Desaian, Minggu (2/2) di Auditorium 

Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor. 

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan 

tentang user experience (UX) design pada suatu produk. 

Terdapat tiga pembicara yang diundang yaitu Firman 

Ardiansyah (Dosen Ilmu Komputer FMIPA IPB University), 

Utari Ambarwati (Senior UX Designer Tokopedia) dan 

Farhad Alaydrus (Senior Manager UI/UX Specialist Bank 

Commonwealth Indonesia). 

Pada kesempatan ini, Firman Ardiansyah menyampaikan 

bahwa teknologi UX berusaha memadukan engineering 

dengan psikologis. Ia menyampaikan bahwa ada beberapa 

kunci konsep yang harus diperhatikan dalam mendesain 

sebuah produk, yaitu empathy, konseptual model dan 

mental model. “Di samping itu, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam membuat desain, yaitu signifier 

atau keterangan, affordance, feedback, avoidance, 

execution dan evaluation,” ungkap Firman.

Sementara itu, Utari Ambarwati menyampaikan bahwa 

desain memiliki arti lebih luas dan tidak hanya menjadikan 

sesuatu menjadi terlihat menarik. Namun desain 

merupakan suatu proses dari hasil pemikiran yang sudah 

dibuat. Ia juga menjelaskan mengenai jenis produk yang 

terbagi menjadi dua yaitu tangible dan untangible. 

Adapun Farhad Alaydrus lebih menekankan faktor penting 

dalam pengembangan industri perbankan. Faktor tersebut 

antara lain adalah sumber daya manusia, bisnis, dan 

teknologi.  “Di dalam perbankan sendiri sangat dibutuhkan 

proses transaksi yang mudah, namun hal ini justru akan 

menyebabkan nasabah kesulitan dalam menyimpan 

uangnya,” pungkas Farhad. (Firman/RA)

Komunitas AgriUX IPB University 
Fasilitasi Mahasiswa Belajar UX Design
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CARE LPPM IPB University Ingin Menjadi 
Pusat Pelatihan Penyelesaian Konflik Berbagai Skala

epala Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE), 

KLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University, Prof Didik 

Suharjito berharap CARE IPB University bisa menjadi 

pusat pelatihan penyelesaian konflik dalam berbagai skala. 

Hal ini ia sampaikan saat membuka diskusi terbatas 

“Menimbang Faktor Sumberdaya Alam dalam Dinamika 

Konflik dan Perdamaian: Studi Kasus Provinsi Aceh” di 

Kampus Baranangsiang, Bogor (6/2).

Dalam diskusi ini, Mohamad Shohibudin, peneliti di Pusat 

Studi Agraria dan salah satu pengajar pada Departemen 

Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) 

Fakultas Ekologi Manusia IPB University mengatakan 

bahwa konflik tidak hanya terjadi di daerah yang memiliki 

keterbatasan sumberdaya alam (SDA), namun juga bisa 

terjadi di wilayah yang memiliki kelimpahan SDA. 

“Salah satu konflik yang terjadi di wilayah dengan 

kelimpahan SDA yaitu di Provinsi Aceh. Masalah konflik di 

sana terjadi salah satunya akibat praktik bad governance 

yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, dalam 

pengelolaan konflik, jika post conflict development tidak 

dikelola dengan baik, maka akan terjadi konflik baru lagi,” 

ujarnya.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah peneliti senior dari CARE 

seperti Prof Dr Rizal Syarief, Prof Dr Parulian Hutagaol, Dr 

Dahri Tanjung, beberapa pusat studi di lingkungan LPPM 

IPB University, perwakilan beberapa NGO seperti World 

Research Institute (WRI) Indonesia, Impartial Mediation 

Network (IMN) dan juga perwakilan dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). (af/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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omunitas Game Development Ilmu Komputer, 

KFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) IPB University gelar “Global Game Jam IPB 

University 2020” di Ruang Multimedia Ilmu Komputer, 

Kampus IPB Dramaga, Bogor (2/2). Global Game Jam (GGJ) 

merupakan acara tahunan yang dilaksanakan serentak di 

seluruh dunia. GGJ IPB University tahun ini disponsori oleh 

Indigo Game Startup Incubation dan Dunia Games sebagai 

media partner

Dalam acara ini, Ardhan Fadhlurrahman sebagai Regional 

Organizer Global Game Jam Indonesia menjelaskan 

mengenai cara membuat game yang baik serta perasaan 

yang ingin disampaikan dari game yang akan dibuat. “Yang 

terpenting adalah game yang dibuat harus fun untuk 

dimainkan,” ujarnya.

Kali ini peserta GGJ 2020 membuat rancangan ide game 

dan mengembangkannya hingga menghasilkan suatu 

karya. Ada empat game yang dibuat yakni Behind The 

Election, GGJ TD (Tower Defense), Confused dan Time 

Boxing. 

Berikut adalah link menuju repository-nya:

1. Behind The Election. 

https://globalgamejam.org/2020/games/behind-election-0

2. GGJ TD (Tower Defense). 

https://globalgamejam.org/2020/games/ggj-td-6

3. Confused. 

https://globalgamejam.org/2020/games/confused-2

4. Time Boxing. 

https://globalgamejam.org/2020/games/time-boxing-7

Mahasiswa Ilkom IPB University Gelar Global Game Jam 2020
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