Penerimaan Mahasiswa IGTF 2019 di Kabupaten Pekalongan
Rabu, 17 Juli 2019

Rabu, 17 Juli 2019 rombongan tim IPB Goes to Field (IGTF) tiba di Kabupaten Pekalongan.
Rombongan yang beranggotakan 9 mahasiswa IPB didampingi oleh Dr. Edy Hartulistiyoso
selaku Dosen pembimbing IGTF Kabupaten Pekalongan. Rombongan beristirahat sejenak di
Wisma Tamu Pemkab Pekalongan dan dilanjutkan dengan mendatangi Kantor Bappeda
Litbang Kabupaten Pekalongan dalam acara penerimaan mahasiswa IGTF. Acara penerimaan
dihadiri oleh Pejabat dari Bappeda Litbang, Perwakilan Perangkat Desa Sidomulyo, Dinas
Pertanian Kabupaten Pekalongan, dan Dr. Edy Hartulistiyoso selaku Pembimbing IGTF
Pekalongan.
Acara didahului dengan pembukaan dan sambutan oleh Kepala Bidang Litbang, Ikhlas
Ananada, SH, MSi, dilanjutkan sambutan oleh Pembimbing IGTF dan pemaparan rencana
kerja oleh mahasiswa IGTF. Dalam sambutannya, Dr. Edy Hartulistiyoso menyampaikan
salam dan ucapan terima kasih dari pimpinan IPB kepada Pemkab Pekalongan atas
penerimaan dan kerjasamanya yang baik dalam menyukseskan program IGTF maupun
program kerjasama yang lain. Mahasiswa juga diberi beberapa pesan agar dapat menjaga
nama baik IPB dengan bekerjasama sebaik mungkin bersama masyarakat.
Setelah mendengarkan sambutan dan penjelasan terkait potensi dan permasalahan kakao di
Kabupaten Pekalongan, Ahmad Rinaldy Siregar mewakili mahasiswa IGTF menyampaikan
pemaparan tentang kegiatan tematik potensi dan permasalahan produksi kakao di Desa
Sidomulyo, Kecamatan Lebakbarang yang akan dilakukan selama masa IGTF tanggal 17 Juli
hingga 10 Agustus 2019. Kegiatan tersebut meliputi pemetaan potensi produksi kakao,
permasalahan yang terjadi di lapangan, prosesing biji kakao, rantai pasok, serta
pemanfaatan pulp kakao untuk produksi jeli sebagai upaya nilai tambah produk kakao.
Adanya program IGTF tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat masyarakat
untuk menanam dan memelihara kebun kakao yang dapat menjadi andalan pendapatan
petani selain cengkeh dan kopi, mengingat kakao dapat berbuah sepanjang tahun. Pada
akhir acara, beberapa cinderamata dari IPB diantaranya merupakan inovasi-inovasi IPB dan
bibit buah diserahkan secara langsung kepada Kepala Bappeda dengan dilanjutkan agenda
foto bersama.
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Serah terima kenang-kenangan dari
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kepada Kepala Bappeda Kabupaten
Pekalongan
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