
 Pada tanggal 13-22 Agustus 2017, dua mahasiswi Fakultas Pertanian UPN “Veteran” 

Yogyakarta atas nama Linda  Eka Farhana dan Made Dwi Ayu Megawati mengikuti The 2017 

International Summer Course Programme on Green Technology for Sustainable Tropical 

Agriculture. Kegiatan ini diadakan oleh Departmen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas 

Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Kegiatan diikuti mahasiswa Institut Pertanian 

Bogor, UPN “Veteran” Yogyakarta, Ibaraki University, Tsukuba University, Ryukyu 

University, dan Kochi University.  

Pada hari pertama dan kedua, kegiatan berupa class session tentang The Role of 

Agricultural Engineering for Sustainable Agriculture Production dan Oil Palm Industry. Hari 

ketiga diisi dengan kunjungan ke PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara) VIII, 

belajar mengenai cultivation, harvesting, dan transporting technology dari kelapa sawit di 

lapangan sampai pada pengolahannya menjadi minyak sawit. Hari keempat di Kampung 

Wisata Cinangneng, belajar bermain angklung, melukis di atas caping, menari tarian 

tradisional, membuat kue dan minuman tradisional, belajar gamelan Sunda, membuat wayang 

tradisional, menanam padi, memandikan kerbau di sungai, hingga mengikuti perlombaan khas 

hari kemerdekaan bersama masyarakat desa. Hari ke lima ke Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian (BALITRI). Disana, peserta mendapatkan penjelasan sekaligus 

kunjungan di lapangan mengenai kopi dan kakao, mulai dari proses pembenihan, perawatan, 

pemanenan hingga proses pengolahan menjadi produk final yang siap jual. Peserta juga 

mendapat kesempatan untuk melakukan cupping test dari berbagai jenis kopi khas Indonesia. 

Pada hari keenam, lectures mengenai kopi, kakao dan teh sebagai komoditas tropis Indonesia. 

Selanjutnya pada hari ketujuh, mengunjungi Kebun Raya Bogor untuk mengidentifikasi 

berbagai jenis tanaman kategori food, timber, industrial, dan ornamental yang tumbuh di 

Kebun Raya Bogor. Hari ke delapan, seluruh peserta yang sudah dibagi ke 4 grup harus 

melakukan presentasi tentang masalah dan solusi Green Technology for Sustainable Tropical 

Agriculture pada komoditas kelapa sawit, karet dan kakao. Malam harinya, seluruh peserta 

melakukan closing ceremony dengan cultural exchange. Masing-masing negara dan kelompok 

mempersembahkan tampilan terbaik sesuai budaya masing-masing, bahkan dengan beberapa 

akulturasi budaya Indonesia-Jepang. Di malam itu juga, panitia memberikan penghargaan dari 

beberapa kategori. Puji syukur, Linda Eka Farhana dinobatkan sebagai Most Enthusiast Female 

Participants berpasangan dengan Kohei Sahito dari Tsukuba University sebagai Most 

Enthusiast Male Participants. Grup Made Dwi Ayu juga berhasil mendapatkan kategori Best 

Materials on Presentation dan grup Linda Eka mendapatkan kategori Best Team pada 



presentasi, teamwork dan juga persentation performance. Disamping penghargaan tersebut, hal 

yang lebih besar didapatkan oleh peserta adalah pelajaran hidup berdampingan dengan orang 

asing. Hambatan komunikasi, selera makanan, budaya dan lain sebagainya banyak mewarnai 

kegiatan ini. Pertukaran ilmu pengetahuan dan culture akan sangat berpengaruh pada pribadi 

masing-masing peserta. Nothing can subtitute experience. 



 

 

  


