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Jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2012 telah mencapai 62.91 juta. Jumlah ini merupakan
potensi yang besar untuk penyelenggaraan pembangunan nasional. Kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang berbasis kewirausahaan menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan
nasional mengingat bahwa data desa di Indonesia berjumlah 70 ribu (Kementerian Dalam Negeri
2012). Jumlah tersebut sudah cukup menjadi salah satu alasan untuk mengembangkan program
bangun desa oleh para pemuda agar tercipta masyarakat yang sejahtera.
Yayasan Bina Desa Indonesia mendirikan Program Indonesia Bangun Desa (IBD) yang dapat
menjadi solusi bagi terbentuknya generasi muda yang berkompeten dalam membangun desa
melalui pengembangan program-program berbasis pertanian.

TAHAPAN PROGRAM
INDONESIA BANGUN DESA 2013

JADWAL PROGRAM INDONESIA BANGUN DESA
Rekruitmen
Seleksi
 Seleksi Administrasi

: 1 Februari – 27 Maret 2013
: 28 Maret - 3 April 2013

 Test Tertulis
: Minggu ke-dua April 2013
(Tes Potensi Akademik & Focus Group Discussion)
 Wawancara
(Tes Presentasi & Interview)
 Tahap Akhir
(Tes psikotest & Kesehatan)
Training Center
Penempatan

: Minggu ke-tiga April 2013
: Minggu ke-empat April 2013
: Mei - Juli 2013
: Agustus 2013 – Mei 2014

PERSYARATAN PESERTA IBD :
1. Laki-laki atau Perempuan, Warga Negara Indonesia, belum Menikah, serta sehat jasmani
dan rohani.
2. Usia maksimal 25 tahun
3. Diutamakan fresh graduate (S1/D3) atau kurang lebih 3 tahun setelah lulus dari berbagai
disiplin ilmu
4. Bersedia mengikuti proses pelatihan selama 3 bulan dan penempatan di daerah selama 9
bulan.
5. Memiliki IPK ≥ 2.75 dan memiliki kepedulian sosial serta mengedepankan jiwa
kepemimpinan yang ditunjukkan dengan pengalaman berorganisasi atau kegiatan lain.
6. Memiliki jiwa entrepreneur, semangat juang, kemampuan adaptasi yang tinggi, dan
kemampuan problem solving.
7. Mendapat izin dan dukungan dari orang tua
8. Berkomitmen menjadi entrepreneur pasca program Indonesia Bangun Desa
SELEKSI ADMINISTRASI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mengisi Formulir Pendaftaran Online
Mengirimkan fotokopi KTP atau mengupload scan KTP yang asli.
Mengirimkan atau mengupload surat sehat dari dokter
Mengirimkan fotokopi Ijazah atau mengupload scan Ijazah yang asli.
Mengirimkan fotokopi transkrip atau mengupload scan transkrip yang asli.
Mengirimkan pas foto atau mengupload foto yang asli terbaru dengan ukuran maksimal
150kb.
Mengirimkan atau mengoplad Curriculum Vitae.
Mengirimkan fotokopi surat kelakuan baik melalui surat keterangan catatan kepolisian
(SKCK) atau mengupload SKCK yang asli.
Mengirimkan atau mengupload surat perssetujuan dari orangtua.
Mengirimkan atau mengupload artikel ilmiah dengan memilih judul sebagai berikut:
– Konsep Pertanian terpadu dan berkelanjutan
– Kebangkitan pertanian Indonesia dan kesejahteraan petani
– Prospek agribisnis di Indonesia

KRITERIA PENILAIAN ADMINISTRASI :
a. Melengkapi dan lolos semua persyaratan berkas
b. Memenuhi sistematika penulisan artikel ilmiah IBD :
i. Judul
ii. Latar belakang
iii. Diskusi Ide
iv. Solusi yang ditawarkan
v. Daftar Pustaka
vi. Sistematika penulisan :
a. Margin: kiri 4 cm – atas, kanan, dan bawah 3 cm
b. Spasi antar font: 1.5 lines
c. Jarak judul – nama pengarang = spasi 1.5
d. Jarak nama pengarang - sub judul = spasi 2
e. Jarak Sub judul – isi sub judul = spasi 2
f. Huruf artikel Arial 11, untuk Judul Arial 14.
g. Penyebutan sumber pustaka dalam naskah serta penulisan daftar pustaka
hendaknya mengikuti aturan penulisan yang berlaku, yaitu mengikuti Harvard
style contoh:
Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock JT (ed.), Second
Homes: Curse or Blessing? Oxford: Pergamon Pr. Hlm 210–237. Grinspoon L, Bakalar
JB. 1993. Marijuana: the Forbidden Medicine. London: Yale Univ Press.

Contoh artikel ilmiah

3 cm

PERKEMBANGAN PERTANIAN INDONESIA TIGA
DEKADE TERAKHIR

1 spasi

1.5 spasi

Abdi Nusa Bangsa
2 spasi

Latar Belakang
2 spasi

Jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2012 telah mencapai 62.91

1.5 spasi

juta. Jumlah ini merupakan potensi yang besar untuk penyelenggaraan
pembangunan nasional. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis
4 cm

kewirausahaan menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan nasional
mengingat bahwa data desa di Indonesia berjumlah 70 ribu (Kementerian
Dalam Negeri 2012).
2 spasi
Diskusi spasim
Ide
2 spasi

Diskusi ide, Jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2012 telah mencapai
62.91 juta. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewirausahaan
menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan nasional.

3 cm

3 cm

PENDAFTARAN ONLINE :
1. Kunjungi website: www.indonesiabangundesa.org
2. Buka page: Pendaftaran Online

3. Isi formulir secara online sesuai dengan pertanyaan, pastikan kolom yang dibubuhi keterangan
“required” diisi

4. Unggah hasil scan SKCK, surat sehat dokter, ijazah, transkrip nilai, KTP, surat persetujuan dari
orangtua, pas foto terbaru, artikel pilihan dan curriculum vitae yang telah di archive (ZIP)
kedalam field: “Unggah Dokumen”. Klik browse untuk menampilkan jendela unggah dokumen.
Maksimum 5 MB.

5. Isi kolom karakter dengan kata yang tertera seperti gambar, gunakan spasi untuk memisahkan
diantara dua kata. Jika kesulitan klik button refresh untuk menganti gambar

6. Setelah kolom pendaftaran online terisi semuanya, klik send. Pendaftaran selesai.
7. Pengumuman hasil bisa dilihat di website tanggal 27 mareet 2013.

FREQUENTLY ASKED QUESTION
Apakah masih bisa mendaftar jika umur diatas 25 tahun?
Bisa. Pendaftaran dibuka untuk fresh graduate dengan umur maksimal 25 tahun atau 3
tahun setelah lulus.
Jika saya lulusan D3, apa bisa mengikuti program ini?
Bisa. Program ini bisa diikuti oleh lulusan S1 maupun D3
Apakah lulusan selain pertanian bisa mengikuti IBD?
Bisa. Program ini bisa diikuti oleh semua lulusan dari berbagai jurusan.
Apabila ijazah belum dikeluarkan oleh universitas, apakah bisa menggunakan surat tanda
lulus sementara?
Bisa. Surat tanda lulus sementara cukup membuktikan bahwa calon peserta adalah fresh
graduate.
Kenapa setiap mengisi formulir online selalu timbul keterangan “this field is required”?
Dalam formulir online, beberapa data sangat dibutuhkan dan diharuskan diisi, jika ada yang
belum terisi maka akan tampil notifikasi this field is required.

