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Riset Keilmuan 2022

KARSA DESA sebagai
“Akronim yang 

monumental dan
menarik sebagai

model”

Didaftarkan
sebagai
Kekayaan
Intelektual
ITB



Sebuah Program Integrasi Jangka Panjang

Riset PM MBKM

Perlu MODEL yang bisa direplikasi untuk
memudahkan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya

Kuliah Reguler



Luaran dan Pembagian Tugas

No Luaran3 Indikator Riset PIC

1. Model/Rancangan
MBKM

Model/rancangan MBKM ASE

2 Publikasi
Internasional

Submitted Publikasi
Internasional

NW

3 Publikasi Nasional Publikasi Nasional
Terindex SINTA

MTH

4 Kekayaan
Intelektual

Model Pembelajaran yang 
didaftarkan ke dalam Hak
atas Kekayaan Intelektual

ASE

5 Publikasi Media 
Massa

1 artikel pada media 
massa

ASE (artikel) 
+ Bintan
(video 
youtube)

Perlu DATA yang 
terstruktur

Survey juga
pengumpulan
data lewat
rekaman video



Luaran Model dan Karya Cipta

• Model Pembelajaran Bauran / Rajutan Pembelajaran
(Learning Assemblage) antara Civitas Universitas
dengan Komunitas Desa tentang Karakter Desa
– Model  Luaran Penelitian dalam bentuk Karya

Intelektual
– Karya Cipta – Karya Video tentang “Karsa Desa”
– Paten : Metode dan Prosedur “Karsa Desa”

• Bisa direplikasi oleh orang dan tempat lain. Jika
memungkinkan bisa dikomersialisasikan (misalnya
lewat monetisasi youtube)

Didiskusikan lebih
lanjut dengan
Bintan untuk
follow up 
komersialisasi hasil
riset.
Need the 
volunteer for the 
next.



Karya Cipta Video Karsa Desa: 
Rural Places as Agents for Learning Assemblage

• Place: tempat yang punya karakter
• Rural Places: Tempat-tempat yang punya karakter di desa
• Rural Places for Learning: warga desa banyak belajar tentang karakter desa

pada tempat-tempat tersebut
• Karekter Desa: modal budaya masyarakat desa yang bisa ditransformasikan

menjadi modal ekonomi untuk pembangunan desa
• Pembelajaran Desa secara Institusional: melalui Sekolah Dasar (SD), karena

hampir setiap desa akan punya SD sendiri.
• Karsa Desa bagian dari muatan lokal yang diajarkan di SD
• Guru SD lebih convidence mengajarkan muatan lokal karena didampingi oleh

mahasiswa yang disupervisi oleh dosen
• Karena convidence, karakter desa bisa di-film-kan dan diunggah di youtube

untuk dikenali oleh publik

Catatan: Lingkup Karsa Desa adalah modal budaya. Transformasi ke modal budaya
ke modal ekonomi ada pada program lain.

Apa yang 
diperjuangkan JAF 
dibantu ITB di 
Jatisura bisa jadi
model tingkat
nasional, tentang
membangun
kedaulatan desa
menghadapi
globalisasi, lewat
pendidikan sejak
dini



Semangat Pembuatan Tayangan

• Mahasiswa menstimulasi para narasumber (tokoh di lokasi dan para guru) 
agar menceritakan karakter desa kepada para murid

• Cerita para narasumber kepada para murid menjadi data utama. Mereka
menjelaskan karakter desa kepada anak-anak SD

• Pertanyaan mahasiswa adalah frame/ kerangka dari substansi yang akan
dijelaskan oleh para narasumber

• Pertanyaan sebagai kerangka disusun oleh mahasiswa diturunkan dari isu
riset yang dikembangkan oleh dosen/ peneliti



Isu Built Environment Engagement (MH)

1. Bagaimana bentuk keterikatan (engagement) Anak-anak dengan ruang
publik yang dibangun/didatangi?

2. Bagaimana aktivitas keseharian yang terjadi di ruang publik dapat
menjadi sarana untuk pembelajaran luar ruang bagi anak-anak di institusi
pendidikan formal (Sekolah Dasar)?

3. Apakah pengalaman interaksi antara anak-anak dengan objek dan
manusia yang terjadi di ruang publik dapat menjadi pengetahuan yang 
relevan dengan Pendidikan formal di Sekolah Dasar?



Efektivitas Ruang Publik (NW)

• Pertanyaan riset: Sejauh mana keefektifan penggunaan ruang publik bersama (rurban
common) sebagai alat pembelajaran yang inovatif di sekolah yang terdapat di 
lingkungan perdesaan, serta pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus tersebut?

1. bagaimana pelaksanaan penggunaan ruang publik bersama (rurban common) sebagai
alat pembelajaran yang inovatif di sekolah? 

2. bagaimana keterlibatan pihak-pihak yang terkait ("stakholders") dalam membangun
ruang publik bersama (rurban common) sebagai alat pembelajaran yang inovatif? 
Siapa saja dan bagaimana pengaruh dan kepentingannya?

3. bagaimana proses pembelajaran yang inovatif dilihat dari aspek teknis dan
substansinya? Apakah ada kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya?



Arsitektur sebagai Agen Perubahan Masyarakat (ASE) - 1

Di Alun-alun Jatisura: 

Pertanyaan kepada Narasumber (para Guru dan pak Kuwu) untuk dijelaskan ke anak SD (dan mahasiswa)
• Hal-hal apa yang menarik dari desa Jatisura sebagai desa yang pernah punya banyak Jebor (pabrik genteng

tanah liat)?
• Dengan gerakan kota terakota yang diinisiasi JAF, apa yang bisa masyarakat desa lakukan?
• Dengan potensi alun-alun terakota di desa jatisura, apa yang bisa dipelajari dan dimanfaatkan oleh anak-

anak SD?

Pertanyaan untuk Testimoni (akhir sesi)
• Bagaimana peran arsitektur terakota di Alun-alun Jatisura untuk warga desa?
• Proses pembelajaran di SD seperti apa yang cocok



Arsitektur sebagai Agen Perubahan Masyarakat (ASE) - 2
Di JAF
Pertanyaan kepada Narasumber (para Guru dan pegiat JAF) untuk dijelaskan ke Murid (dan mahasiswa)
• Hal-hal apa yang dilakukan oleh dari JAF yang menginspirasi oleh warga desa?  
• Program-program JAF apa saja yang bisa diikuti oleh anak-anak SD Jatisura?
Pertanyaan untuk Testimoni
• Bagaimana peran JAF bagi untuk warga desa Jatisura
• Apa yang bisa dipelajari dan dimanfaatkan dari JAF untuk proses pembelajaran SD di masa depan

Di Saung Ila
Pertanyaan kepada Narasumber (para Guru dan kang Ila) untuk dijelaskan ke murid (dan mahasiswa)
• Apa alasan kang Ila untuk mengembangkan produk-produk inovatif dengan material terakota?
• Apa manfaatnya untuk warga desa di Jatiwangi?
• Apa yang bisa dikembangkan sebagai materi pembelajaran anak-anak sekolah dasar?
Pertanyaan untuk Testimoni
• Apa yang diharapkan oleh Saung Ila dari masyarakat Jatiwangi
• Apa yang bisa dikontribusikan lewat pembelajaran di sekolah dasar agar inovasi terakota menjadi budaya yang 

terbangun sejak dini?



Alun-alun Jatisura Updated



Let’s Prepare


