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Sebanyak sembilan orang mahasiswa IGTF telah tiba di Sukabumi pada hari Rabu, 17 Agustus 2019 

dengan didampingi oleh dosen pembimbing, (Ir. Dadang Syafrudin, M.Si). Setibanya di Sukabumi, 

seluruh peserta IGTF Sukabumi beserta dosen langsung menuju ke Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan kegiatan penyambutan. Hal ini sesuai dengan tema yang 

diusung dalam kegiatan IGTF di Sukabumi ini, yaitu Pengembangan Hulu-Hilir Bidang Perikanan dan 

Kelautan. 

 

Acara penyambutan dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. 

Kehadiran tim IGTF diterima oleh Ayom (Kepala Bidang Perikanan Tangkap) Kabupaten Sukabumi. 

Acara penyambutan tersebut sebagai bentuk penerimaan sekaligus perkenalan untuk melaksanakan 

kegiatan IGTF di Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait bidang perikanan dan kelautan. 

 

Tim IGTF kemudian diantar oleh pihak dinas menuju Kantor Kecamatan Simpenan untuk acara 

penyambutan oleh pihak Kecamatan. Hal ini dikarenakan desa yang menjadi lokasi tinggal peserta 

IGTF terletak di kecamatan tersebut. Di Kantor Kecamatan, peserta IGTF disambut oleh sekretaris 

camat dan beberapa pihak kecamatan lainnya. Turut hadir pula Kepala Desa Cidadap (Dodi) dan 

Kepada Desa Sangrawayang, (Kokon) menerima kedatangan para peserta di kantor kecamatan. 

 

Acara penyambutan tersebut diawali dengan perkenalan masing-masing dari peserta IGTF kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan mengenai IGTF dan beberapa program yang akan dilaksanakan untuk 

IGTF di Sukabumi oleh perwakilan mahasiswa IGTF. Pihak kecamatan berharap semoga dengan 

adanya IGTF dapat membantu mengembangkan masyarakat dengan program yang nantinya akan 

dijalankan. 

 

Setelah acara penyambutan, peserta IGTF kemudian menuju ke Desa Cidadap yang merupakan salah 

satu lokasi tempat tinggal. Peserta disambut oleh Amanadin (Penyuluh perikanan dan kelautan) dan 

usep (Pengelola Koperasi Usaha Bersama (KUB) Sidat Mandiri) di Desa Cidadap. Dalam penyambutan 

tersebut, diadakan diskusi terkait pembagian kelompok. Adapun pembagiannya adalah 4 orang di 

Desa Sangrawayang dan 5 orang di Desa Cidadap. Pembagian tersebut berdasarkan bidang yang 

ditekuni oleh peserta yang disesuaikan dengan kondisi lapang kedua desa. 
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