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Rektor IPB University: Agro Maritim 4.0 Solusi Atasi 
Kerusakan Alam

ini hanya 50.7 persen wilayah di Indonesia yang 

Kmasih memiliki tutupan hutan (primer, sekunder 

dan perkebunan). Selain itu, 68 persen sungai di 

Indonesia dalam kondisi tercemar. Sebagian besar ada di 

pulau Jawa. Sebanyak 25,1 persen, desa-desa mengalami 

polusi air dan 2,7 persen desa mengalami polusi tanah. 

“Kerusakan cukup besar juga terjadi pada ekosistem 

pesisir (bakau, lamun dan terumbu karang). Hal ini dipicu 

oleh kegiatan reklamasi pantai, pengerukan dan 

penambangan pasir. Ekosistem mangrove di Indonesia 

juga telah menurun dari 4,2 juta menjadi 2,9 juta hektar 

selama periode 1980-2005. Status padang lamun di 

Indonesia pada umumnya dikategorikan sebagai "kurang 

sehat",” ujar rektor IPB University, Dr Arif Satria dalam 

sambutannya di The 1st International Seminar on Natural 

Resourches and Environmental Management di IPB 
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International Convention Center (IICC), Bogor (15/8). 

Seminar internasional yang digelar oleh Program Studi 

Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

(PSL), Sekolah Pascasarjana IPB University  ini 

mengangkat tema Managing Indonesian Natural 

Resourches and Environment in Disruption Era.

Menurutnya krisis lingkungan dan perubahan iklim ini 

telah menjadi perhatian utama dalam komunitas global. 

Ada banyak inovasi IPB University yang bisa 

dikembangkan di era Industri Teknologi 4.0.

Konsep Agro-Maritim 4.0 yang digagas IPB University 

menawarkan platform pengembangan yang 

mengintegrasikan manajemen terestrial dan wilayah laut 

secara inklusif didukung oleh kondisi sosial dan budaya, 

modal ekonomi yang kuat dan penggunaan teknologi 

digital untuk menggerakkan produktivitas bangsa.

“Agro-Maritim 4.0 bertujuan menghasilkan produk yang 

sehat dan aman, dapat dilacak dan disertifikasi. Konsep ini 

juga mempromosikan produksi yang berkelanjutan dan 

konsumsi yang menghasilkan zero limbah dan jejak 

ekologis yang rendah juga menjaga keanekaragaman 

hayati. Kami akan terus memberikan ide-ide baru, inovasi 

dan tindakan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan 

kualitas planet kita,” ucap Rektor di hadapan peneliti dari 

Jepang, Jerman, Malaysia, Thailand dan Indonesia yang 

hadir dalam kegiatan ini.

Narasumber yang hadir adalah Sekretaris Jendral 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 

yang memaparkan tentang Natural Disaster, Nelly Florida 

Riama dan Badan informasi Geospasial Indonesia, Dr. 

Antonius Bambang Wijanarto. (dh/Zul)
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ayaknya masyarakat luas di Indonesia yang 

Lmemeringati hari ulang tahun ke-74 Republik 

Indonesia (RI), mahasiswa international exchange di 

IPB University juga ikut memeriahkan lomba tradisional di 

Lapangan Wisma Landhuis, IPB University, Sabtu (17/8).

Sedikitnya ada 26 mahasiswa yang memeriahkan lomba-

lomba ini. Mahasiswa tersebut berasal dari beberapa 

negara seperti Jepang, Australia, Malaysia, dan Sudan.

Direktur Program Internasional IPB University, Prof Dr 

Iskandar Z Siregar menyampaikan kegiatan lomba ini 

dimaksudkan untuk mengenalkan budaya tradisional 

Indonesia kepada mahasiswa internasional.  "Momen ini 

sangat tepat, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan 

Indonesia, kita mengenalkan budaya tradisional kita ke 

mahasiswa internasional," ungkap Prof. Iskandar.

Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan apabila 

belajar di negara lain maka harus sepaket untuk 

mempelajari budaya di negara tersebut. Dengan 

mengenalkan budaya baik Indonesia ini, diharapkan dapat 

memberi kesan mendalam bagi para mahasiswa.

Sedikitnya ada sembilan lomba tradisional yang 

dilaksanakan, yaitu bakiak, balap karung, tarik tambang, 

makan kerupuk, estafet kelereng, estafet karet, meniup 

balon, balap balon, dan memasukkan paku dalam botol.

Shimada Sarika, mahasiswa asal Jepang, mengaku sangat 

senang mengikuti lomba tradisional kali ini. "Iya saya 

sangat senang ikut lomba ini, saya juga dapat juara dua 

dan dapat kaos," ujar Sarika. Ia juga mengaku apabila ada 

kesempatan untuk lomba lagi, akan ikut memeriahkannya 

kembali.  Hal senada juga diungkapkan Salim Mohammed 

Sulimam Edris, mahasiswa asal Sudan. Ia mengatakan 

sangat senang dengan budaya Indonesia. (RA)

Serunya Lomba Peringatan Ulang Tahun ke-74 RI  
Ala Mahasiswa Internasional di IPB University
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Ikatan Alumni Kedokteran Hewan IPB University 
Gelar Vet Vaganza

M
engenang kehidupan kampus merupakan fase 

yang sering dilewati oleh para alumni di 

sebuah instansi pendidikan. Begitu pula 

dengan para alumni di IPB University, khususnya Fakultas 

Kedokteran Hewan (FKH). Untuk itu, Ikatan Alumni FKH 

IPB University menyelenggarakan reuni lintas angkatan 

bernama Vet Vaganza. Vet Vaganza 2019 yang digelar di 

Lapangan Kampus Baranangsiang (18/8) merupakan 

acara reuni ketiga, setelah sebelumnya berhasil digelar di 

tahun 2012 dan 2016.

Tidak hanya menghubungkan generasi alumni FKH IPB 

University, acara ini juga mempertemukan alumni dengan 

para mahasiswa FKH IPB University. Selain itu, di dalam 

acara juga dilakukan penggalangan dana untuk membantu 

mahasiswa FKH IPB University yang kesulitan secara 

ekonomi. 

“Fundraising ini rutin dilakukan dengan menggalang dana 

per angkatan FKH IPB University. Tidak hanya dengan 

penggalangan dana dari angkatan, salah satu band 

legendaris di IPB University yaitu Klinik Musik, juga 

memberikan sebagian hasil penjualan Compact Disc (CD) 

lagu mereka untuk beasiswa mahasiswa FKH IPB 

University,” ujar Ketua Pelaksana, Drh Dodi Suparno.

Dalam sambutannya Rektor IPB University, Dr Arif Satria 

mengatakan bahwa peran alumni sangatlah penting bagi 

jayanya perguruan tinggi. Seperti yang diketahui, bahwa 

IPB University baru saja dinobatkan sebagai perguruan 

tinggi terbaik ketiga di Indonesia. Prestasi ini tentu saja 

tidak lepas dari peran alumni sebagai tonggak perguruan 

tinggi untuk membangun jaringan di luar kampus, selain 

menjadi supporting system bagi mahasiswa di dalam 

kampus. 

Begitu pula dengan Ketua Himpunan Alumni IPB 

University, Fathan Kamil, mengharapkan alumni-alumni 

memiliki kesadaran untuk kembali ke kampus dan 

membantu mempromosikan IPB University. 

Acara Vet Vaganza dihadiri begitu banyak alumni dari 

seluruh angkatan ini berhasil menggalang dana senilai 120 

juta rupiah. Hadir alumni FKH sebelum IPB University 

lepas dari Universitas Indonesia, hingga angkatan 55 ikut 

serta memeriahkan acara. 

Selain bernostalgia antar teman seangkatan, Vet Vaganza 

juga mengajak para alumni bertemu kembali dengan para 

pengajar mereka lewat rangkaian acara Tribute to Lansia 

Vet. Sesi ini diisi dengan pemberian cinderamata pada 

para pengajar senior sebagai bentuk penghormatan atas 

kontribusi untuk Fakultas Kedokteran Hewan IPB 

University. (ASK/Zul)
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Mahasiswa IPB University Mendapatkan 
Pembekalan Personal Selling

D
alam rangkaian proses seleksi kerja, calon 

karyawan ditantang untuk presentasi di depan 

perekrut dari perusahaan multinasional. 

Beberapa perusahaan multinasional menerapkan metode 

seleksi '3 minutes personal selling' di awal seleksi. Banyak 

fresh graduate merasa gugup dan bingung apa yang harus 

disampaikan saat presentasi tiga menit. Agar lulus seleksi 

kerja, mahasiswa harus menguasai teknik personal selling 

dalam setiap tahap seleksi.

Untuk itu Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 

Karir (DitmawaPK), IPB University mengadakan acara 

'Simulation Applying Job in Multinational Companies 3 

Minutes Personal Selling' di ruang B1C1 Fakultas 

Pertanian, Kampus Dramaga, Bogor (18/08). Simulasi ini 

merupakan rangkaian dari Pekan Karir IPB University 

Batch 2. Pekan Karir IPB University ini diadakan dua kali 

setahun.

Acara ini menghadirkan dua narasumber yaitu Yoshi 

Wijaya sebagai Sales Director Johnson & Johnson serta 

Joffa Gusthianza sebagai Trade Marketing Manager PT 

Reckitt Benckizer Indonesia. Joffa merupakan alumni IPB 

University angkatan 42.

Yoshi menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan 

orang fleksibel, mau dan bisa bekerja dengan baik. 

Menurutnya attitude sangat penting. Latihan presentasi 

harus selalu dilakukan. Tahap paling penting adalah seleksi 

dari human resource. 

“Personal selling tidak hanya penting dalam seleksi kerja, 

melainkan juga dalam bernegosiasi ke pimpinan kerja dan 

konsumen. Personal selling dapat menggambarkan 

curriculum vitae (CV). Banyak orang terjebak di karir yang 

tidak sesuai dengan passionnya. Ketika kita masuk dunia 

kerja, banyak topik yang kita belum kuasai,” jelasnya.

Sementara itu Joffa menjelaskan personal selling adalah 

komunikasi antar orang ke orang. Lulusan mahasiswa 

harus fokus untuk tahu bekerja di bidang mana. Lulusan 

harus memahami proses seleksi kerja. Proses seleksi 

terdiri dari CV screening, presentasi selama tiga menit, 

psikotes, Focus Group Discussion (FGD), wawancara, tes 

kesehatan. Sedangkan skill personal selling diperlukan 

dalam CV screening, tiga menit presentasi, wawancara 

dan FGD. 

“Rekrutmen internal di perusahaan akan selalu ada. 

Personal selling dapat diasah melalui tulisan. Tiga menit 

presentasi dapat berupa pengenalan, menceritakan 

background, solusi dan menyimpulkan semua secara 

singkat. Tidak semua perusahaan menerapkan tiga menit 

presentasi. Hal yang penting dalam jenjang karir adalah 70 

persen pengalaman, 20 persen mentor dan 10 persen 

training,” papar Joffa. Joffa juga menyarankan agar loyal 

terhadap karir.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir, 

DitmawaPK, Handian Purwawangsa S.Hut, MSi, 

mahasiswa IPB University sudah mendapat hard skill 

melalui kuliah. “Setelah mendapat hard skill, mahasiswa 

juga harus fokus soft skill. Soft skill sering ditekankan oleh 

bapak rektor. Sangat disayangkan bila mempunyai 

kemampuan akademik yang tinggi namun tidak 

mempunyai soft skill,” ujarnya. (Ghinaa/Zul)
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Mahasiswa IPB University Petakan Potensi Budaya 
di Gegesik Cirebon

M
ahasiswa IPB University yang sedang 

melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

Tematik (KKN-T) 2019 di Desa Gegesik Lor, 

Kecamatan Gegesik, Cirebon, lakukan pemetaan potensi 

budaya di kampung seni tersebut. Kecamatan Gegesik 

sendiri akan dicanangkan oleh pemerintah Cirebon sebagai  

“Kampung Seni” karena kesenian dan kebudayaannya 

masih lestari meskipun di tengah arus modernisasi seperti 

saat ini.

Mahasiswa melakukan pemetaan potensi desa di tiga 

dusun yang berbeda yang menjadi pusat kesenian dan 

kebudayaan. Terdapat kesenian Singa Depok dan Sanggar 

Sri Nagasari yang tergabung dalam Paguyuban Weringin 

Jajar di dusun dua, sedangkan pada dusun tiga terdapat 

Sanggar Dalang Timbul dan Pusat Penyimpanan Singa 

Depok.

“Saat ini, proyek Gedung Kesenian Rakyat (GKR) Desa 

Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon juga 

tengah dikerjakan pembangunannya. Pemerintah 

Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gegesik 

sebagai Kawasan Seni. Alasannya di desa setempat 

banyak terdapat kesenian rakyat yang sudah dikenal dan 

tetap lestari seperti sintren, rudat, berokan, dan wayang 

sehingga tempat tersebut cocok untuk melestarikan 

kesenian. Keberadaan gedung kesenian tersebut nantinya 

akan mempertegas eksistensi Gegesik sebagai kawasan 

atau kampung seni,” ujar Gilbertus Bayu, mahasiswa IPB 

University. (**/Zul)
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enun gadod merupakan salah satu atraksi budaya 

Tdi Desa Nunuk Baru, Kabupaten Majalengka, Jawa 

Barat. Biasanya tenun gadod digunakan dalam 

pembuatan selendang, karembong, dan boeh. Bahan baku 

pembuatan tenun gadod menggunakan kapas murni yang 

ditanam sendiri oleh warga. Sayangnya jumlah antara 

bahan baku dan sumber daya manusia tidak sebanding 

dengan kenaikan jumlah permintaan di pasar. 

Dari delapan pengrajin tenun gadod, pengrajin yang masih 

aktif hanya empat orang dan merupakan lanjut usia 

(lansia). Kurangnya perhatian pemerintah, inovasi, peran 

pemuda desa dan kondisi para pengrajin tenun yang 

sudah lanjut usia menjadikan tenun sulit berkembang. 

Makin panjangnya rantai generasi membuat 

pengaplikasian teknik tenun juga semakin berkurang. 

Melihat kondisi tersebut mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 

Tematik (KKN-T) IPB University berinisiatif untuk 

mengadakan pelatihan tenun gadod sebagai upaya untuk 

melestarikan budaya yang menjadi khas dari Desa Nunuk 

Baru.

Pelatihan tenun gadod merupakan salah satu program 

kolaborasi Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) yang 

dilakukan oleh mahasiswa IPB University dan Universitas 

Majalengka. Pelatihan tersebut ditargetkan untuk para 

pemuda Desa Nunuk Baru Majalengka. Pelatihan ini diikuti 

oleh murid Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Tujuan diadakan kegiatan tersebut adalah 

tenun gadod memiliki penerus, memiliki nilai tambah, 

serta dikenali lebih awal oleh generasi anak muda.  

Kegiatannya berupa teknik memintal kapas mentah 

menjadi benang. Pembuatan kain tenun membutuhkan 

waktu yang lama karena harus melewati beberapa tahap. 

Ada tujuh tahap yaitu 'malet', 'ngalawayan', 'mihane', 

'nyeksrek', 'nyurupkeun', 'ngaliarkeun', dan 'nenun'. 

“Setiap tahap dan proses tenun gadod memiliki nilai 

filosofis tentang kehidupannya masing-masing,” ujar Mak 

Maya, salah satu pengrajin tenun gadod. (Ghinaa/ris)

Perajin Tenun Gadod Minim, 
Mahasiswa KKN-T IPB University Gelar Pelatihan 
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B
erasal dari keluarga yang sederhana, bukanlah 

menjadi penghambat untuk dapat menempuh 

pendidikan tinggi. Hal ini dibuktikan oleh 

mahasiswa IPB University, Eka Setiawan dari Program 

Studi Biologi Tumbuhan. Eka mendapatkan kesempatan 

untuk melanjutkan studi   S2 sekaligus S3 setelah lulus 

sarjana di IPB University. Eka berhasil mendapatkan 

beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk 

Sarjana Unggul (PMDSU) dengan promotor Prof Dr Tatik 

Chikmawati. 

Eka memiliki ayah yang bekerja sebagai tukang bubur di 

daerah Parungbingung Depok sedangkan ibu mengajar 

ngaji Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) di kampung.

“Sejak kecil saya sudah ikut ayah yang ketika itu berjualan 

di daerah Bantargebang Bekasi,  kemudian pindah ke 

daerah Cakung, Jakarta Timur sampai saya berusia lima 

atau enam tahun.  Masih teringat jelas, saat itu dus karton 

atau bangku panjang yang lebarnya kurang dari 50 cm 

menjadi kasur yang nyaman untuk kami tidur,” ungkap Eka.

Semasa di kampus, Eka menceritakan kegemarannya 

mengamati tumbuhan sehingga tertarik untuk 

mempelajari keanekaragaman tumbuhan lebih dalam. Hal 

tersebut menimbulkan pertanyaan besar dalam benaknya, 

mengapa di negara Indonesia dengan keanekaragaman 

tumbuhannya yang tinggi ini baru sedikit yang fokus 

mempelajari keanekaragaman tumbuhan apalagi di pulau 

Jawa yang masih memiliki hutan yang bagus namun baru 

sedikit dieksplorasi.

“Ketertarikan saya pada bidang keanekaragaman 

tumbuhan membuat saya memutuskan lanjut kuliah. 

Setelah lulus sarjana, saya mendapatkan tawaran dari 

beberapa bank dan perusahaan asuransi tapi 

alhamdulillah saya dapat beasiswa PMDSU. Bidang yang 

ditawarkan oleh Prof Tatik juga sesuai dengan apa yang 

ingin saya pelajari lebih dalam yaitu keanekaragaman 

tumbuhan,” tambahnya.

Dalam masa-masa perantauannya, orang tuanya selalu 

berpesan agar tidak pernah meninggalkan shalat bahkan 

dalam kondisi sesibuk apapun. 

“Ayah dan ibu selalu menyemangati saya dan mendoakan 

saya agar selalu diberi kelancaran dan terus diberikan 

kesehatan selama studi. Walau dari berjualan bubur 

mendapat uang yang pas-pasan tapi ayah selalu 

mengusahakan segalanya untuk kebutuhan anak-

anaknya. Dari perjalanan hidup ini saya belajar bahwa 

Allah tidak akan membebani melebihi batas kemampuan 

kita, kerjakan terus yang ada toh nanti juga bakal selesai.  

Tidak perlu khawatir terhadap keadaan apapun,  dari mana 

asalnya dan siapa kita,  karena rezeki setiap orang tidak 

akan pernah tertukar,” tutupnya.  (SHM/Zul)

Anak Tukang Bubur Raih 
Beasiswa S2 dan S3 Sekaligus di IPB University
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Mahasiswa IPB University Rancang 
Platform Pengembangan Sumberdaya Manusia Nelayan

S
ebagai negara kepulauan terbesar di dunia, 

Indonesia memiliki kekayaan laut dan perikanan 

yang sangat besar. Namun amat disayangkan, 

ternyata besarnya potensi dan melimpahnya sumberdaya 

alam ini belum diiringi dengan kesiapan Sumberdaya 

Manusia (SDM) untuk mengelola dan memanfaatkannya 

secara optimal dan berkelanjutan. 

Pengembangan sumberdaya manusia terutama nelayan 

penting dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia 

sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, Baiq Nabila 

Muftia Utami, Umar Seno Aji, dan Ani Damayanti, yang 

merupakan mahasiswa IPB University merancang sebuah 

platform dengan nama “Mileniwak” yang dapat digunakan 

untuk memajukan sumberdaya manusia perikanan. 

“Platform ini bertujuan untuk meningkatkan SDM di 

bidang perikanan dengan cara mempertemukan instansi 

dan personal yang memerlukan keahlian khusus seperti 

praktisi perikanan,” ungkap Baiq. 

Nantinya, lanjut Baiq, melalui platform ini akan 

dikembangkan sistem sertifikasi online melalui game 

simulator ilmiah dan virtual reality yang berbasis pada 

artificial intelligence. Sertifikasi tersebut diperlukan karena 

banyak praktisi yang hanya berbekal pengalaman saja 

tanpa adanya pengetahuan secara ilmiah. Selain itu, di 

bidang pekerjaan perikanan, juga diperlukan keahlian 

khusus yang dibuktikan dengan sertifikasi.

“Dengan berbekal sertifikasi, nanti dapat dengan mudah 

masuk ke instansi maupun perusahaan profesional,” 

ungkap Baiq.

Ternyata platform Mileniwak dapat dimanfaatkan dan 

diaplikasikan oleh semua kalangan masyarakat. Nantinya, 

platform Mileniwak ini akan bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga sertifikasi dan lembaga yang berkaitan 

dengan perikanan. 

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi artificial 

intelligence, platform Mileniwak sangat potensial untuk 

masa depan perikanan Indonesia. Hal ini karena sistem 

pada platform Mileniwak dikembangkan berdasarkan 

realitas yang terjadi di lapangan. 

“Untuk simulasi ilmiah akan dikombinasikan dengan 

teknologi artificial intelligence, jadi di situ akan tercipta 

sebuah game perikanan yang mengacu pada temuan-

temuan ilmiah dan temuan di lapangan,” pungkas Baiq. 

(Rosyid/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Gagas Start Up Pengelolaan Sampah, 
Mahasiswa IPB University Sabet Tiga Juara 

T
iga mahasiswa IPB University, Hajrian Rizqi 

Albaraki, Siti Nur Asiyah Wardah dan Rezhelena 

Moesriffah  berhasil menjuarai Kompetisi Nasional 

'Optimizing Youth Development In Technology And 

Creative Economics Stability In The Industry 4.0' yang 

diselengggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Udayana Bali,(10/8).

Tim yang berlatar belakang dari jurusan  yang berbeda ini 

berhasil merebut tiga dari lima nominasi juara kompetisi 

tersebut yaitu Piala Juara 1, Best Idea, dan Best Delegate 

dengan esai bertema Peran Generasi Muda Dalam 

Pemanfaatan Ekonomi Kreatif Berbasis Green Economy.

Menurut Hajrian, permasalahan sampah belum 

terselesaikan dengan baik di Indonesia. Permasalahan 

tersebut ditimbulkan oleh pengelolaan yang belum efektif 

dan belum ada sistem yang benar-benar tepat. Tak heran 

sudah banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh 

sampah tak hanya dari permasalahan lingkungan, 

kesehatan masyarakat, dan sampai ke permasalahan 

sosial ekonomi serta budaya. “Untuk itu kami 

menggabungkan industri kreatif, 4.0, dan green ekonomy 

dalam start up penanggulangan sampah yang kami 

gagas,” tutur Hajrian, ketua tim.

Lebih lanjut Hajrian mengatakan, “Kami menggunakan 

pendekatan start up sebagai salah satu industri kreatif 

terbaru yang saat ini booming untuk membentuk suatu 

sistem manajemen sampah,” ujar Hajrian. Lebih lanjut 

Hajrian menjelaskan di dalam start up yang mereka gagas, 

masyarakat dapat memperjualbelikan sampah yang 

secara langsung disalurkan oleh driver secara 

berlangganan per bulan. Oleh driver,  sampah diteruskan 

ke pabrik pengolahan dan akan dialokasikan kepada 

pendaur ulang dan pengrajin.

Hajrian juga menjelaskan bahwa hasil daur ulang sampah 

dari start up ini akan dikumpulkan dalam suatu market 

place bernama trashshop. “Jadi ada tiga aplikasi dalam 

gagasan ini yaitu Trashlock untuk driver sampah, 

trashwe.id untuk penyetor sampah dan konsumen dan 

trashshop untuk penjual yang semuanya diatur dalam 

satu server,” jelas Hajrian.

Kelompok ini berharap karya yang berupa gagasan ini 

dapat diwujudkan dalam bentuk aplikasi nyata di 

kemudian hari. Sambil mencari celah untuk 

mewujudkannya, kelompok ini berencana akan 

mengikutkan ide ini dalam kompetisi bussines plan. “Kita 

juga ingin menambah fitur-fitur dimana applikasi itu dapat 

berjalan sempurna dan manfaatnya bisa dirasakan 

masyarakat luas,” tutur Hajrian

Kelompok ini berharap dengan adanya aplikasi ini 

masyarakat dapat termotivasi untuk memilah sampah dan 

mengumpulkan sampah. “Di dalam gagasan ini kami juga 

telah memasukkan sistem donasi agar lebih memotivasi 

masyarakat dengan mau memilah sampah yang akan 

dimanfaatkan dalam membuat produk daur ulang 

sehingga dapat berkontribusi juga dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat,” tutur Hajrian, Sang Peraih Best 

Delegate dalam konferensi ini. (LR/ris)
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