
    lppm@apps.ipb.ac.id  lppm.ipb.ac.id Penerimaan Mahasiswa IGTF 2019 di Desa Karanggatak Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali  Rabu, 17 Juli 2019  IPB Goes To Field (IGTF) tahun 2019 di Kabupaten Boyolali berlokasi di Desa Karanggatak Kecamatan Klego.  Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini akan tinggal bersama masyarakat.   Peserta  IGTF yang terdiri atas 9 Mahasiswa dan 1 dosen pembimbing diterima oleh sekretasis camat (Sekcam) Kecamatan Klego yaitu Bapak Mulyanto.  Dalam kesempatan penerimaan tersebut, Bapak Mulyanto mengucapkan selamat datang di Kecamatan Klego dan berpesan agar mahasiswa dapat segera beradaptasi sehingga program dapat berjalan lancar. “kami berharap kegiatan ini bisa berlanjut untuk desa-desa yang lain di Kabupaten Boyolali khususnya Kecamatan Klego” ujar Mulyanto. Dalam acara penerimaan mahasiswa IGTF di Kantor Camat Kecamatan Klego, turut hadir Kepala Desa dan Sekretaris Desa Karanggatak. Dosen pembimbing tim IGTF Kabupaten Boyolali, Dr. Irmansyah, menjelaskan tentang program IGTF yang akan dilaksanakan selama lebih kurang tiga minggu. “IGTF adalah salah satu Program Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM IPB) yang melibatkan dosen dan mahasiswa.  Pada program ini kesertaan mahasiswa bersifat sukarelawan, sehingga bagi mahasiswa yang akan berpartisipasi harus mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi dan wawancara.  Dalam kegiatan ini mahasiswa harus mengikuti kegiatan penuh dan menaati peraturan baik dari LPPM IPB maupun peraturan dari masyarakat sekitar.IPB berharap dengan berparsipasi dalam kegiatan ini mahasiswa akan mendapatkan bekal yang berharga berupa kemampuan softskill interpersonal” Jelas Dr. Irmansyah. Kepala Desa Karanggatak, Bapak Sugiyono, berpesan kepada Mahasiswa agar dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti pengajian, mengajar anak-anak membaca Al- Qur’an, kegiatan karang taruna dan kegiatan lainnya.  Peserta IGTF dan Dosen Pembimbing selanjutnya diterima di Balai Desa Karanggatak.  Pada kesempatan penerimaan tersebut, Kepala Desa menyampaikan ucapan selamat datang dan memperkenalkan aparatur Desa yang hadir, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua penggerak PKK, Bidan Desa, Kepala Urusan Pemerintah, dan Kepala Urusan Program. Turut hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali yakni Bapak Tugiman, yang juga merupakan alumni IPB.  Beliau  berpesan kepada para mahasiswa agar dapat memanfaatkan kegiatan ini sehingga menjadi bekal bagi para mahasiswa dalam kehidupan. Tim IGTF IPB Kabupaten Boyolali diwakili oleh Asep (ketua IGTF) dalam kesempatan ini selanjutnya menyampaikan rencana program yang akan dilakukan. Program disesuaikan dengan usulan dari Desa yang meliputi desain ekowisata kawasan embung, sosialisasi penanaman tanaman “Indigofera” sebagai sumber hijauan pakan ternak serta pemanfaatan kotoran hewan ternak sebagai pupuk, berkunjungn ke Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang terdapat di daerah Desa Karanggatak. (**/WD)  Sambutan Dosen Pembimbing IGTF Kab. Boyolali (Dr. Irmansyah) didampingi Sekretaris Camat Klego dan Kepala Desa Karanggatak 



    lppm@apps.ipb.ac.id  lppm.ipb.ac.id Penerimaan Mahasiswa IGTF 2019 di Desa Karanggatak Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali  Rabu, 17 Juli 2019  Foto bersama mahasiswa IGTF dengan aparatur Desa Karanggatak, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali     


