Bangun Kolaborasi Antar Bidang Melalui “Urban Workshop Planning And
City Knowledge Management”

BANDUNG, UNIKOM - Dewasa ini kehidupan semakin didukung pada sebuah inovasi yang membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dan efisien.
Berbagai bidang keilmuan pun semakin dikembangkan hingga tak sedikit membangun sinergitas antara satu sama lain guna menciptakan penemuan luar
biasa dan menjadi problem solver. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang mengkolaborasikan berbagai bidang, seperti halnya menyambungkan ilmu
tata kota dengan desain yang akan menjadi suatu hal luar biasa,” ujar Arfi Rafnialdi, S.T., MBA selaku Ketua Ikatan Alumni ITB juga Tim Kebijakan Publik
Walikota Bandung saat menghadiri “Urban Workshop Planning and City Knowledge Management” di Unikom.
Kegiatan yang digelar Sabtu (16/12) pukul 09.00 WIB di Ruang L.018, merupakan sarana transfer ilmu dan diskusi antara para pembicara dengan ± 60
peserta yang mayoritas mahasiswa, terkait “UX & Digital Product Innovation”. Menggandeng UXiD Bandung, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
(PWK) Unikom pun menghadirkan para expert di bidangnya, yakni: 1) Sdr. Anshorimuslim Syuhada (Lead Engineer at e-Fishery); 2) Sdr. Cipta Pratama (UX
Lead at Jenius BTPN); 3) Sdr. Indra Ross (UX Specialist at eFishery); dan 4) Sdr. Yohan Totting (Web Developer Relations at Google).
Masing-masing dari pembicara yang memaparkan inovasinya di bidang financial technology, smart feeder, dan bidang startup lainnya, mendapat
antusiasme positif dari para peserta. Tidak sedikit dari mereka yang tertarik menggali ilmu lebih jauh pada sesi diskusi untuk menjawab rasa
keingintahuannya mengenai User Experience Design (UX Design) dan beberapa bidang terkait pembuatan aplikasi.
Kegiatan yang juga dihadiri Ketua Prodi PWK Unikom, H. Tatang Suheri, S.T.,M.T, Dosen di lingkungan Prodi PWK Unikom serta Koordinator UXiD
Bandung, Sdr. Bayu Bagja turut didukung oleh Unikom, Ikatan Alumni ITB, INSIDE, HMPWK Unikom, CodePolitan, dan DILo Bandung. Sehingga adanya
kegiatan ini, diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan peserta khususnya mahasiswa, agar kelak mereka bisa mengembangkan
pengetahuan dan kemampuannya untuk menciptakan berbagai inovasi yang luar biasa sebagai hasil kolaborasi satu dengan bidang lainnya. (Direktorat
Hms & Pro)
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