IPB Today
Volume 270 Tahun 2019

Menghadapi Era VUCA World, Sekolah Bisnis IPB University
Lepas Alumni dengan Mindset Bisnis Baru

S

ekolah Bisnis (SB) IPB University melaksanakan

Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional

Seminar Nasional dengan tajuk "Rebooting

(BRIN) RI, Prof. Bambang Brodjonegoro, Rektor IPB

Business Mindset Towards VUCA World" dalam

University, Prof Dr Arif Satria, dan Dekan SB IPB University

rangka Pelepasan Alumni SB IPB University tahun 2019.
Seminar nasional tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 2/11
di Hotel Pullman Central Park Jakarta.

Prof Dr Noer Azam Achsani.
Prof Bambang Brodjonegoro menyampaikan pesan-pesan
penting bagi para alumni SB IPB University. "Saya

Pada Seminar tersebut, Gubernur Bank Indonesia Dr Perry

berpesan kepada para Alumni IPB, khususnya alumni SB

Warjiyo hadir selaku Keynote Speaker. Hadir pula Menteri

IPB untuk terus mengembangkan model bisnis baru di
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bidang pertanian dan perikanan. Hal tersebut saya rasa

membuat kita menjadi Agile, VUCA tersebut ialah Vision,

penting karena sektor pertanian merupakan trademark

Understanding, Clarity, dan Agility. Volatiliy menuntut kita

dari IPB. Saya mengetahui bahwa IPB kini sudah re-

untuk berpikir lebih jauh ke depan, lebih adaptif, dan

branding menjadi IPB University, setelah itu IPB University

berkomitmen pada masa depan yang lebih baik.

beserta para alumninya memiliki tugas besar untuk

Uncertainty harus kita hadapi dengan kolaborasi,

membranding profesi pertanian agar mindset para petani

pendekatan yang baik, serta fleksibilitas. Complexity

bukanlah sekedar petani, namun mereka adalah para

mengharuskan kita untuk memiliki skill Complex Problem

pebisnis di sektor pertanian yang berperan dalam

Solving, komunikasi yang baik, kemampuan analisis data,

memajukan perekonomian dan ketahanan pangan bangsa

dan kejernihan dalam berpikir. Juga Ambiguity yang harus

Indonesia", ujar Menristek/Kepala BRIN RI yang baru

disikapi dengan skill akuntabilitas yang tinggi, change

dilantik bulan Oktober tersebut.

advocacy, karakter yang inovatif, serta skill technology

Perry Warjiyo menyampaikan kondisi perekonomian dunia
aktual. "Kini di era VUCA (Volatility, Uncertainty,

centric," papar dosen IPB University dari Fakultas Ekologi
Manusia tersebut.

Complexity, dan Ambiguity) World, saya mengamati

Sesi Seminar dilanjutkan dengan Diskusi terkait Sektor

sebuah fenomena baru yang menantang. Fenomena ini

Bisnis Indonesia menghadapi Volatilitas, Ketidakpastian,

saya sebut sebagai Deminishing Globalization Rising

Kompleksitas, dan Ambiguitas: Kondisi Bisnis

Digitalization. Saya berharap, alumni-alumni SB IPB

Internasional. Pada sesi ini diisi oleh CEO LinkAja, Danu

University mampu menjawab tantangan tersebut,

Wicaksana, Direktur Digital, Teknologi Informasi dan

khususnya di sektor bisnis di bidang pertanian yang

Operasi BRI, Indra Utoyo dan Founder Jouska Aakar,

tentunya usaha pertanian yang sesuai dengan era 4.0.

Abyasa Fidzuno.

Dengan begitu, para alumni dapat terus mengabdi dan
memajukan ekonomi Indonesia " ungkap Gubernur Bank

Dalam acara pelepasan alumni tersebut, SB IPB University

Indonesia tersebut.

melepas 26 alumni pendidikan Doktor Manajemen Bisnis,

Prof Arif Satria dalam sambutannya menyampaikan

alumni program Sarjana Bisnis. Kini, SB IPB University

strategi IPB University menghadapi VUCA World. "Dalam

telah memiliki total alumni sebanyak 4.182 orang. (*/sn)

200 alumni program Magister Manajemen Bisnis, dan 43

menghadapi VUCA World yang membuat kita menjadi
fragile, kita harus menyikapinya juga dengan VUCA yang

2

Pesta Sains, Pestanya Anak SMA di IPB University
subtema Teknologi yaitu Renewable, Food, Medical,
Agriculture, dan Educational and Social. “Melalui kegiatan
seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan
siswa dalam bersaing di dunia luar,” tutur Dr Sri Nurdiati,
selaku Dekan FMIPA, IPB University.
Dr Drajat Martianto selaku Wakil Rektor Bidang
Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University
menyampaikan bahwa sebagai anak muda, harus selalu

S

punya semangat tinggi. Terutama dalam iklim persaingan
tinggi seperti saat ini. Terdapat 4 perubahan besar yaitu
abtu pagi, 2 November, Kampus IPB Dramaga

Bogor dibanjiri siswa-siswa Sekolah Menengah

Atas (SMA) dari berbagai daerah di Indonesia. Ya,

siswa-siswa SMA ini sedang mengikuti pesta di IPB
University. Bukan pesta penuh hura-hura sebagaimana
dipersepsikan kebanyakan orang, namun ini adalah pesta
dimana orang yang hadir harus memeras otak dan
mengasah kecerdasan. Dialah Pesta Sains Nasional (PSN).
Melalui PSN yang digelar oleh Badan Eksekutif
Mahasiswa, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (BEM FMIPA), IPB University, penggalian harta karun
keilmuwan sains terus dilakukan. Perkembangan sains
terjadi sangat pesat di era disrupsi 4.0. Berbagai inovasi
dikembangkan di bidang sains menjadi sesuatu yang
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia.
PSN adalah salah satu bentuk ajang perlombaan yang
menjadi wadah siswa-siswi SMA dan sederajat dari
seluruh wilayah Indonesia untuk berkompetisi dan
bereksplorasi tentang sains. Pesta Sains Nasional ini telah
rutin digelar sejak 17 tahun silam. Tema yang diangkat
tahun ini adalah “Treasure of Science” yang berkaca dari
tidak terbatasnya ilmu pengetahuan, maka akan ada
penemuan-penemuan baru di bidang sains yang berasal
dari pemikiran manusia dengan diibaratkan sebagai harta
karun yang dimiliki oleh generasi muda Indonesia.
Ada ragam perlombaan dalam pesta ilmu pengetahuan ini
diantaranya Lomba Karya Ilmiah Populer, Kompetisi Fisika,
Computer Problem Solving Competition, Matematika Ria,
Chemistry Challenge, Lomba Cepat Tepat Biologi,
Meteorologi Interaktif, Kompetisi Statistika JR. Selain itu
juga digelar STEM Young Researcher Awards dengan 5

perubahan teknologi, perubahan pekerjaan, perubahan
peta kompetisi, dan perubahan skill baru. “IPB University
mengundang scientist muda yang visioner dan tangguh
untuk bergabung di IPB University,” tambah dosen IPB
University dari Departemen Gizi Masyarakat ini.
Di era ini menurutnya, banyak pekerjaan yang hilang tetapi
akan lebih banyak pekerjaan yang muncul. Namun, tidak
semua orang mampu mendapatkan pekerjaan tersebut.
Hanya orang-orang kreatif saja yang mampu
mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru dan
mengembangkannya.
Dr Totok Suprayitno selaku Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang berkesempatan
hadir pada acara pesta tahunan ini menuturkan bahwa era
disrupsi memerlukan kemampuan tingkat tinggi untuk
mampu bertahan. Hal tersebut karena banyak pekerjaan
manusia yang tergantikan oleh adanya perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadi scientist muda
perlu memiliki beberapa karakter seperti rasa penasaran,
meragui, observant, creative, intentive, griffy, dan
collaborative.
“Lifelong Learning adalah kunci untuk bertahan di era
disrupsi yang memiliki persaingan tinggi dan perubahan
yang cepat ini. Menjadi scientist muda yang adaptif
menjadikan Anda mampu bertahan,” tutupnya. Acara ini
akan berlangsung hingga Minggu 3 November, dengan
puncak acara pengumuman para pemenang lomba. Jutaan
anak-anak SMA dan sederajat di seluruh tanah air sangat
menantikan momen ini. Karena di situlah kapasitas
kecerdasan mereka diuji. Siapa saja yang akan jadi
pemenangnya, kita nantikan esok hari. (Din)
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IPB University Gelar Pelatihan
Policy Brief Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
pemikiran yang ada melalui proses science-policy
interface. Penulisan policy brief diperlukan sebagai wadah
penyampaian rekomendasi kebijakan dengan bahasa
tulisan yang dapat secara cepat dan mudah untuk dibaca
oleh para pengambil kebijakan dan disusun dengan dasar
hasil penelitian ilmiah,” kata Dr Faqih.
Kegiatan ini digelar sebagai upaya merevitalisasi JRKPL

P

usat Studi Pembangunan Pertanian dan
Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB

University berkolaborasi dengan Direktorat Publikasi
Ilmiah dan Informasi Strategis menyelenggarakan
kegiatan Pelatihan Penulisan Policy Brief dalam Jurnal
Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan (JRKPL), 3031 Oktober 2019 di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor.
Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari akselerasi
peningkatan minat penulisan artikel dalam bentuk risalah
kebijakan (policy brief). Prof Anja Meryandini, chief editor
dari JRKPL mengatakan, kegiatan ini menjadi media
promosi JRKPL kepada seluruh insan akademik dan
peneliti di lingkungan kementerian, lembaga penelitian
dan perguruan tinggi mengenai adanya format penulisan

yang sempat vakum dalam satu tahun terakhir ini.
Disamping untuk membangkitkan budaya akademik
menulis artikel dalam bentuk risalah kebijakan.
Guru Besar IPB University dari Fakultas Pertanian, Prof
Hadi Susilo Arifin memaparkan mengenai teknik penulisan
artikel ilmiah dan kiat-kiat atau strategi dalam menyusun
artikel ilmiah dalam format risalah kebijakan. Artikel
risalah kebijakan ditulis dengan bahasa populer yang
mudah dibaca dan dicerna oleh para pengambil kebijakan,
jadi tujuan tulisannya adalah agar dapat dibaca secara
cepat oleh para stakeholders.
Sementara Guru Besar IPB University dari Fakultas
Teknologi Pertanian, Prof Y Aris Purwanto memberikan
materi mengenai plagiarisme di dunia penulisan artikel
ilmiah. Plagiarisme yang mencakup fabrication,
falsfication dan plagiarism. Prof Aris juga menjelaskan

ilmiah dalam bentuk risalah kebijakan (policy brief).

teknik penggunaan aplikasi pengecekan plagiarisme,

“Kebutuhan wadah untuk menuangkan gagasan, ide dan

menulis agar tidak terjebak dalam penulisan yang

pemikiran menjadi sesuatu yang tertulis sangat
dibutuhkan akhir-akhir ini, terkait dengan pengambilan
kebijakan,” ujar Dr Sofyan Sjaf, Kepala PSP3 LPPM IPB
University. Dr Sofyan Sjaf melanjutkan bahwa,
“Keberadaan JRKPL menjadi wadah yang amat penting
bagi para peneliti untuk bisa menyampaikan pemikirannya
kepada para pengambil kebijakan.”
Hal yang senada juga disampaikan oleh Dr Akhmad Faqih
saat membuka kegiatan pelatihan. “Pemikiran para
peneliti cenderung fokus pada satu permasalahan, namun
pemikiran pengambil kebijakan cenderung dinamis dan
melompat-lompat mengikuti arah pengambilan kebijakan,
sehingga perlu ada sinkronisasi dalam menyatukan

sehingga para peserta dapat lebih berhati-hati dalam
cenderung plagiat,” jelasnya.
Dr Kaswanto, dosen IPB University dari Fakultas Pertanian
mengatakan format penulisan risalah kebijakan berbeda
dengan penulisan artikel ilmiah pada umumnya. “Format
artikel risalah kebijakan diawali dengan pernyataan kunci,
rekomendasi kebijakan, baru setelah itu dilanjutkan
dengan pendahuluan, dan kemudian penyampaian situasi
terkini terhadap isu yang dibahas, metode pengambilan
data, dan diakhiri dengan penyampaian analisis dan
alternatif solusi. Perbedaan inilah yang sangat perlu untuk
disampaikan kepada peserta pelatihan. Format inilah yang
perlu kita latih, karena hal ini berbeda dari yang biasa,”
jelasnya. (***/ris)
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Calon Wisudawan Sekolah Vokasi IPB University
dapat Pembekalan Ikigai Jepang
kreatif. Lulusan juga harus bisa menunjukkan sebanyakbanyaknya karya dan prestasi. Berkarir profesional,

swasta, harus berkontribusi lebih kepada institusi dan

lingkungan. Jadilah manusia paling bermanfaat bisa

kontribusi dengan karya dan prestasi serta berbudi luhur,”

papar Dr Alim.

Selain itu Dr Alim mengucapkan selamat untuk para calon
lulusan yang telah mencapai prestasi berhasil melewati

S

perjuangan, telah bekerja keras, kuliah, melakukan

praktikum, tugas, kerja lapang, laporan tugas akhir.

ebanyak 1474 calon wisudawan Sekolah Vokasi

Ucapan selamat juga disampaikan oleh Dr Bagus P

Sekolah Vokasi, Senin (4/11) di Kampus IPB

Sekolah Vokasi IPB University.

IPB University mengikuti Pembekalan Prawisuda

Dramaga. Pembekalan Karir untuk para lulusan kali ini

menghadirkan dua narasumber yaitu Jamiludin Sugito, SP,

Tim Produksi dan Koordinasi Petani Edaku Nusantara and

Purwanto, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan

Jamiludin Sugito, SP membuka sesi presentasinya dengan

pertanyaan kepada calon wisudawan tentang bagaimana

Agro Milenial dan Ismet Ali, ATP, ACP, alumni Sosial

menemukan tujuan hidup untuk diri sendiri. Jamaludin

Human Capital.

tertua di dunia yang mampu berusia lebih dari seratus

Direktur Kemahasiawaan IPB University, Dr Alim Setiawan

berasal dari negara Jepang, dari daerah Okinawa.

Ekonomi tahun 1985 yang juga Master Coach 3 C Virtual

dalam sambutannya menyampaikan pesan penting

terhadap calon wisudawan Sekolah Vokasi IPB University.
Para calon wisudawan lulus dari Sekolah Vokasi IPB

University diharapkan dapat menjaga keluhuran budi

pekerti. Sebab kunci sukses lulusan salah satunya

karakter akhlak mulia,” kata dosen IPB University dari
Departemen Manajemen ini.

Dr Alim menambahkan satu kata pepatah, “When Caracter
is Lost All is Lose”. “Lulusan senantiasa mengembangkan

karakter, karena sehebat-hebatnya orang, karir bagus

namun karakter buruk, maka yang terjadi adalah korupsi,”

menyampaikan hasil survei terkait seratus manusia

tahun. “Menariknya seratus orang tersebut 25 persen

Sebanyak 75 persennya lagi tersebar di seluruh dunia.

Setelah ditelusuri masyarakat Okinawa Jepang memiliki
konsep Ikigai. Yaitu konsep mengenali tujuan hidup
seseorang yang meliputi passion, mission and proffession.

“ Apa keahlian Anda? Apa pekerjaan yang kalian inginkan?
Apa yg dibutuhkan di dunia, apa yang Anda cintai?”
Sementara itu, Ismet Ali, ATP, ACP menyampaikan

pentingnya mengetahui kompetensi diri, memiliki skill dan
kemampuan bidang yang dikuasai. “Bila kita mempunyai
kompetensi khusus maka kita memiliki posisi tawar yang

tinggi,” kata Ismet. (dh/ris)

kata Dr Alim.
Diuraikannya, dalam kunci sukses lima teratas adalah

bukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), bukan pula sekolah
favorit, namun urutan pertama kunci sukses adalah jujur.

Kedua disiplin, networking dan pendamping hidup.

Selanjutnya Dr Alim mengatakan agar para wisudawan

terus meningkatkan skill dan belajar meningkatkan

kompetensi. “Lakukan sebaik-baiknya, karena tantangan

ke depan semakin berat, dunia berubah, harus agile dan
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IPB University Rekonsiliasi Data Bisnis

D

alam rangka Penyusunan Surat Keputusan (SK)

SUA maupun SUP. Maka dari itu Prof Erika yang juga guru

Pelatihan Satuan Usaha Akademik (SUA) dan

University ini menghimbau agar SUA maupun SUP tetap

Rektor tentang Standar Tarif Jasa Pelayanan dan

Satuan Usaha Penunjang (SUP) di lingkungan IPB

besar di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan IPB

menggunakan rekening rektor melalui virtual account (VA)

University, Direktorat Pengembangan Bisnis dan

masing-masing.

Kamis, 31 Oktober 2019.

Hal senada juga disampaikan Dr rer nat Jaenal Effendi, MA,

Acara yang dilaksanakan di IPB International Convention

University. Dikatakannya, SK Standar Tarif sangat

Kewirausahaan menyelenggarakan Rekonsiliasi Data,

Center (IICC) ini dihadiri oleh beberapa pengelola SUA dan

Direktur Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB

dibutuhkan agar ada acuan dalam penerapan SUA dan

SUP di lingkungan IPB University.

SUP.

Prof Dr Ir Erika B Laconi, MS selaku Wakil Rektor Inovasi,

“Rekonsiliasi ini sangat penting agar tata kelola bisnis di

Bisnis, dan Kewirausahaan menjelaskan bahwa SUA dan

SUP di lingkungan IPB University perlu dilakukan

penyeragaman standar tarif. Hal ini dipicu karena adanya

temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap unit

lingkungan IPB dapat distandardisasi,” ujar dosen IPB

University dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah ini.
Rencananya SK Rektor mengenai Standar Tarif ini ke

usaha yang ada di lingkungan IPB University.

depan akan dilakukan penyesuaian jika ada perubahan di

“Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan

analisis yang semakin berkembang.

saat ini sedang diberikan tugas untuk membuat regulasi.

Selama ini beberapa regulasi yang berkenaan dengan SUA
dan SUP ini belum banyak, salah satunya adalah belum

adanya regulasi penyeragaman standar tarif,” jelas Prof
Erika.

lapangan seperti alat yang semakin modern dan uji

Di akhir sambutannya, Dr Jaenal juga menghimbau agar
SUA yang belum terdaftar supaya segera mendaftarkan ke

Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan

untuk kemudian diusulkan menjadi SK Rektor. (AUN/RA)

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Majelis Wali Amanat
(MWA) dalam waktu dekat akan melihat penghasilan dari

6

IPB University Ikut Meriahkan
Car Free Day Komisi Informasi Pusat

S

aya Berhak Tahu, Anda Berhak Tahu, Kita Berhak

Tahu. Yel-yel ini disampaikan oleh seluruh peserta
Car Free Day yang digelar Komisi Informasi Pusat

(KIP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) di Jakarta, Minggu
(3/11).
Di bawah komando Komisioner Bidang Penelitian dan
Dokumentasi KIP, Romanus Ndau Lendong acara ini

berjalan sangat meriah.

Acara ini merupakan peringatan Hari Hak Untuk Tahu yang
digelar setiap tahun oleh KIP, kali ini dengan mengusung

tema “Merajut Kebangsaan dengan Keterbukaan

Informasi”.

Menurutnya keterlibatan berbagai lembaga publik dalam
acara ini menandakan bahwa informasi itu sangat penting

yaitu informasi yang terkait dengan kepentingan publik

bukan informasi pribadi. “Kalo Anda berhak tahu artinya

tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan nilainilai kebangsaan dan komitmen bersama dalam

melaksanakan keterbukaan informasi publik. “Harapannya
hari ini selain mensosialisasikan keterbukaan informasi,

kita ingin masyarakat bisa tahu tentang hak-hak untuk
memperoleh informasi,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan

Informatika, Rosarita Niken Widiastuti memberikan
sambutannya tentang filosofi tarian Saman yang disajikan

dalam acara tersebut sebagai sebuah simbol merajut
kembali kebangsaan Indonesia yang membutuhkan

konsentrasi dan kekompakan yang tinggi. “Indonesia

mempunyai banyak sekali kekayaan budaya, lebih dari 400
etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah. Dalam merajut
kebangsaan, Indonesia ini seolah-olah selembar kain yang
terdiri dari puluhan ribu atau jutaan benang dipintal

menjadi satu yaitu Indonesia. Berbagai suku, banyak
agama, ras dan golongan. Dengan merajut kebangsaan ini

kalau ada yang Anda tidak paham atau ragu-ragu,

maka Indonesia menjadi semakin kuat, dan kita nomor

sumber informasi itu berada. Jangan suka bercerita,

Pusat melalui budaya ini ingin menyampaikan pesan

bertanyalah kepala KIP, Kominfo, atau kemana saja

karang-karang cerita tentang pemerintah, kejaksaan,
badan publik apapun. Yang betul adalah bertanyalah

kepada yang memiliki informasi,” ujarnya.

satu harus mencintai budaya Indonesia. Komisi Informasi
kepada masyarakat bahwa semua masyarakat mempunya
hak untuk tahu, mengetahui apa yang dilakukan badan

publik termasuk pemerintah, DPR, MPR dan lain
sebagainya,” pungkasnya. (YDI/ris)

Bambang Sigit Nugroho, SH, MSi, Plt. Sekretaris Komisi
Informasi Pusat dalam sambutannya menyatakan bahwa
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PSM Agria Swara IPB University
Kenalkan Budaya Indonesia di Jepang
Tidak hanya melalui nyanyian, PSM Agria Swara IPB
University juga mengenalkan pempek, makanan khas
Palembang kepada siswa dan guru SMP di daerah
Taniyama, Kagoshima, Jepang. Tim PSM Agria Swara IPB
University juga mengenalkan pakaian adat Indonesia
dengan tampil memakai pakaian adat tersebut.
Di penghujung kegiatan, tim PSM Agria Swara IPB

P

aduan Suara Mahasiswa Agria Swara (PSM Agria

Swara) IPB University kembali mengenalkan

budaya Indonesia di kancah internasional. Kali ini

PSM Agria Swara menyambangi negara Jepang dalam
kegiatan Kagoshima Asian Youth Arts Festival (KAYAF)
tahun 2019 yang digelar pada 19-20 Oktober lalu.

University mendapat pujian dari panitia penyelenggara.

“Bertemu dengan anak-anak muda luar biasa bertalenta

ini, sungguh menjadi pengalaman baik yang harus
disyukuri. Tim Agria Swara tidak hanya unggul dalam hal
bernyanyi, tetapi juga soal kepemimpinan, kedisiplinan,
kerja sama yang sangat patut untuk dicontoh oleh anakanak muda lainnya,” ujar panitia KAYAF 2019 melalui akun
resmi instagramnya. (*/RA)

Kagoshima Asian Youth Arts Festival (KAYAF) adalah
sebuah festival seni budaya yang diprakarsai oleh
Pemerintah Kota Kagoshima sebagai bentuk perayaan hari
ulang tahun Kota Kagoshima yang menampilkan berbagai
kebudayaan dari beberapa negara di Asia. Festival ini
diikuti dari berbagai negara di Asia seperti Taiwan, China,
Indonesia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Malaysia.
PSM Agria Swara IPB University merupakan satu-satunya
tim paduan suara dari Indonesia yang diundang ke KAYAF
2019. Pada kesempatan kali ini, PSM Agria Swara IPB
University berusaha memperkenalkan budaya Indonesia di
festival ini melalui nyanyian beberapa lagu daerah dalam
komposisi paduan suara.
Sedikitnya ada empat lagu yang dinyanyikan pada hari
pertama KAYAF ini, yaitu Lisoi dari Sumatera Utara, O Ina
Ni Keke dari Sulawesi Utara, Bungong Jeumpa dari Aceh
Darussalam, dan Janger dari Bali. Pada hari kedua, PSM
Agria Swara IPB University membawakan lagu Sik Sik
Sibatumanikam dari Sumatera Utara, Gai Bintang dari
Madura, Montor Montor Cilik dari Jawa Tengah , dan
Yamko Rambe Yamko dari Papua.
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IPB University Undang Ratusan Guru SMA,
Ajak Menjadi Pendidik Milenial
kelas 12 untuk mempersiapkan diri menyongsong jenjang
pendidikan selanjutnya. Guru harus terus giat untuk
membesarkan dan menyiapkan siswa untuk masuk ke
perguruan tinggi.
Kegiatan ini menghadirkan pemateri Namin AB Ibnu
Solihin, founder motivasi pendidikan.com. Namin adalah
seorang praktisi dan profesional dalam bidang motivasi

B

adan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam (BEM FMIPA) IPB
University mengadakan kegiatan Seminar

Keguruan untuk meningkatkan peran guru-guru Sekolah
Menengah Atas (SMA) di tanah air. Kegiatan ini merupakan
salah satu rangkaian dari Pesta Sains Nasional yang
dihadiri oleh siswa dan guru dari berbagai daerah di
Indonesia. Seminar dilaksanakan di Auditorium Common
Class Room, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Sabtu (02/11)
dengan tujuan untuk memotivasi dan mensosialisasikan
sistem pembelajaran yang sesuai untuk generasi milenial.
Saat siswa sedang berkompetisi dalam kegiatan Pesta
Sains Nasional, para guru pendamping difasilitasi untuk
mengikuti seminar keguruan ini. Kegiatan ini diikuti
sebanyak 270 peserta yang terdiri dari guru SMA dari
berbagai provinsi di Indonesia. Turut hadir juga Dr Sri
Nurdiati selaku Dekan FMIPA IPB University. Dalam
sambutannya, Dr Sri Nurdiati menyampaikan pentingnya
peran guru bagi perkembangan generasi bangsa
Indonesia.

pendidik. Pembicara kedua adalah Dedi Dwitagama, peraih
Guru Era Baru Award Indonesia 2012.
Pemateri pertama memaparkan pentingnya perubahan
metode pembelajaran menyesuaikan siswa generasi
milenial. Guru diharapkan bisa menjadi pendidik sekaligus
teman belajar yang dekat dengan siswa. Berbagai macam
inovasi harus dilakukan agar siswa nyaman dengan
suasana pembelajaran. "Era kini kita mengajar dimana
siswa dalam kondisi lebih dekat dengan gadget. Pastikan
kita lebih menarik dari konten yang biasa dilihat oleh siswa
di gadgetnya" tutur Namin.
Ia memaparkan guru di era ini harus juga bisa dekat
dengan teknologi. Menggunakan media sosial sebagai
salah satu metode pembelajaran. Improvisasi dalam
pembelajaran agar murid bisa terus fokus. Menggunakan
video, fun game, ice breaking, sharing dan lainya.
Pemateri kedua, Dedi Dwigatama juga ikut mendorong
guru menjadi pengajar milenial. Sehingga tugas-tugas
yang diberikan juga harus milenial. Bahkan, ia biasa
mewajibkan siswanya untuk membuat konten blog dan
mengunggah vlog di youtube untuk tugas mata pelajaran.
Hal ini agar pembelajaran bisa diterima oleh siswa

“Sebagai guru kita berkesempatan untuk menyiapkan
generasi lebih baik. Harapannya siswa kita menjadi
pemimpin-pemimpin bangsa ini. Mari kita persiapkan
dengan baik,” ungkap dosen IPB University dari
Departemen Matematika ini. Selain itu ia juga
memaparkan waktu semester genap penting bagi siswa

milenial.
Acara ini diharapkan memberikan manfaat bagi para guru
dalam menghasilkan output peserta didik yang sesuai
harapan. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk
support IPB University pagi pengembangan dunia
pendidikan di Indonesia. (NA/sn)
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IPB University Lakukan Penguatan Kelembagaan SPR
di Kabupaten Muara Enim
penting dilakukan yaitu kegiatan pelatihan dan upaya
inisiasi kerjasama dengan Rindam II TNI Sriwijaya.
“Tantangan besar di tubuh SPR di Indonesia adalah
masalah kolaborasi diantara pengurus dan anggota.
Kolaborasi adalah masalah hati bukan masalah fisik
berkelompok, jika hati sudah menyatu maka tidaklah sulit
untuk melakukan pengelolaan SPR dengan baik dan
benar,” kata Prof Agik.
Sementara Koordinator Bidang Kelembagaan Unit SPR
LPPM IPB University, Ir Sutisna Riyanto, MS
menambahkan bahwa nilai-nilai dasar SPR dan nilai
kelembagaan serta jiwa gotong royong (kolaborasi) harus
diperkuat mengingat hal ini yang akan memperkuat SPR,
karena SPR ini merupakan kebutuhan peternak.
LPPM IPB University berharap dengan kegiatan ini, dua

L

kelembagaan SPR tersebut dapat segera membaik dan
pada tahun 2021 mereka dapat lulus dan diwisuda untuk

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada

mendapatkan piagam "Kinarya Satwa Sentosa" menjadi

Masyarakat (LPPM) IPB University dan Dinas

SPR ke-11 dan ke-12 menuju peternak mandiri, berdaulat,

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

dan sejahtera.

Kabupaten Muara Enim melakukan penguatan
kelembagaan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR)
Kabupaten Muara Enim, Jumat-Sabtu (1-2/11).

Kegiatan penguatan kelembagaan SPR ini, semakin kuat
dengan hadirnya pembinaan karakter peternak oleh
Rindam II TNI Sriwijaya terkait kebangsaan, nasionalisme,

Kegiatan pelatihan ini dihadiri sekitar 65 peternak yang

patriotisme, dan jiwa korsa, sekaligus sistem keamanan

merupakan pengurus dan anggota SPR dari Panca Muara

lingkungan ternak. (asp/awl/ris)

Lengi dan Extrans Serasan Berkarya. Wakil Kepala LPPM
IPB University bidang Penelitian, Prof Agik Suprayogi
menyampaikan, SPR di Kabupaten Muara Enim telah
dideklarasikan pada 10 Desember 2015, dan telah dibina
selama hampir empat tahun oleh LPPM IPB University.
Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi 2018 lalu,
dipahami masih adanya kekurangan di aspek
kelembagaan, walau aspek yang lain sudah cukup baik.
Oleh karena itu perlu adanya upaya penguatan
kelembagaan di SPR tersebut. Beberapa pendekatan yg
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Ekonomi Produktif sebagai Upaya
Penanggulangan Kemiskinan
Lilik Noor Yuliati, MFSA mengatakan bahwa kemiskinan
merupakan masalah yang komplek sehingga diperlukan
penanganan yang terpadu dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu diperlukan dukungan dan sinergi dari
semua pihak dalam mengentaskan kemiskinan. Kami
berharap program ini dapat berjalan dengan baik sehingga
pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga,”
papar Dosen IPB University itu.

D

Lilik menambahkan, dengan diselenggarakannya program
epartemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungaan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kabupaten Bogor mengadakan pelatihan
keterampilan usaha ekonomi produktif bagi keluarga pra
sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Sebanyak 30 peserta
yang mengikuti pelatihan ini merupakan anggota-anggota
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tenjolaya,
Kabupaten Bogor, Kamis (31/10).
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan

tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya
dalam percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya
di Kabupaten Bogor.
“Pada bulan November ini, pelatihan akan diselenggarakan
di Kecamatan Cijeruk, Leuwisadeng, Ciampea dan
Megamendung. Pelaksanaan pelatihan ini nantinya akan
melibatkan dosen-dosen dari Divisi Ilmu Konsumen dan
Ekonomi Keluarga di Departemen IKK IPB University. Ini
sebagai bukti nyata kalau IPB University turut andil dalam
upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor,”
pungkas Lilik. (Fika/RA)

pendapatan keluarga melalui pelatihan keterampilan
pengelolaan usaha mikro. Usaha yang diusulkan untuk
dikembangkan di wilayah Tenjolaya adalah warung pecel
lele. Pengembangan usaha tersebut dilakukan karena
keluarga PKH telah mendapatkan bantuan bibit lele dari
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
Pada pelatihan tersebut peserta dibagi menjadi 3
kelompok yang beranggotakan 10 orang untuk
mengembangkan usaha warung pecel lele. Masingmasing kelompok akan diberikan modal dan berbagai
peralatan untuk mendirikan warung pecel lele.
Kepala Divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga IPB
University sekaligus narasumber pada kegiatan ini, Dr Ir
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Mahasiswa dari 7 Negara Pelajari Biodiversitas Belitong Park
Saat Summer Course di IPB University
Selain itu, Dr Rika Raffiudin, dosen IPB University yang
merupakan ahli lebah tak bersengat, juga turut memandu
mahasiswa untuk belajar teknik kultivasi lebah, di Pantai
Tanjung Kelayang. Tak hanya mengamati perilaku dan
sarang lebah, mahasiswa juga dapat mencicipi madu,
langsung dari sarangnya.
Dr. Puji Rianti, dosen IPB University dari Divisi Fisiologi dan

M

Perilaku Hewan juga mengajarkan mengenai sustainable
tourism dan biodiversitas hewan. Di kawasan ini peserta

ahasiswa program sarjana dan pascasarjana

mengeksplor hewan darat maupun akuatik di sepanjang

dari tujuh negara, Jepang, Thailand, Inggris,

perjalanan menuju bukit. Di malam hari, peserta juga

Malaysia, Australia dan Indonesia, mengikuti

diajak untuk melihat secara langsung primata terkecil di

Summer Course yang digelar oleh Departemen Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
bekerjasama dengan MCSTO IPB University, Belitong
Geopark, Pemerintah Kabupaten Belitung dan Nottingham
University, Oktober lalu.

dunia, Tarsius, langsung di habitat aslinya.
Setelah puas menjelajah bukit, Dr. Laura Dean dari
Department of Life Sciences, Nottingham UniversityInggris, memandu peserta untuk sampling organisme
akuatik di pantai Batu Bedil. Organisme yang dijumpai

Mahasiswa peserta Summer Course ini berasal dari Osaka

diantaranya adalah moluska, serangga, kupu-kupu,

University-Jepang, Kasetsart University-Thailand,

burung, invertebrata bentik, dan laba-laba.

Nottingham University-Inggris, Universiti Putra MalayaMalaysia, Western Sydney University-Australia, dan IPB
University-Indonesia. Kegiatan ini juga diikuti oleh 10
siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung.

“Kegiatan ini sangat penting untuk edukasi biodiversitas
Belitung, baik untuk peserta maupun masyarakat lokal
agar lebih peduli dan cinta dengan alam. Kegiatan ini juga
dapat menjadi inisiasi kerjasama antara Nottingham

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan

University dan Pemerintah Kabupaten Belitung,” ujarnya.

keragaman hayati Belitung dan segala potensinya

(**/Zul)

termasuk daya tarik pariwisata. Setiap harinya,
mahasiswa diajak untuk belajar di satu Geosite. Pada hari
pertama, peserta mengekplorasi keragaman Kantong
Semar yang ada di kawasan Hutan Kerangas Cendil dan
open pit Klapa Kampit, yang dipandu oleh Dr. Triadiati dari
Divisi Fisiologi dan Genetika Tumbuhan, Departemen
Biologi, FMIPA IPB University serta Dr. Yulian Fakhrurrozi
dari Belitong Geopark,” ujar Ketua Departemen Biologi, Dr
Miftahudin.
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Mahasiswa IPB University Manfaatkan
Limbah Ternak Lele Jadi Sumber Bisnis

T

im mahasiswa IPB University yang terdiri dari

Laju peningkatan populasi daphnia yang cepat membuat

Hidayatus Solihin, Muhammad Fajar Kurniawan,

bisnis kultur daphnia sangat menguntungkan apalagi

dan Aliwa Ayu Fatimah berhasil menyabet Juara III

kalau dikembangkan oleh pembudidayanya sendiri. Karena

dalam acara Business Plan Competition yang diadakan
oleh lembaga dakwah kampus UIN Syarief Hidayatullah,

tidak mengeluarkan modal yang banyak.

Jakarta, Oktober lalu.

“Pertumbuhan dahpnia itu sederhana. Peningkatan

Mereka memanfaatkan limbah budidaya lele untuk

sepuluh harinya. Laju pertumbuhan ini sangat cocok

menghasilkan pakan ikan. Hal ini sesuai dengan tema yang

apabila digunakan sebagai bisnis. Apalagi kita tidak perlu

disediakan panitia perlombaan itu tentang pengolahan

menambahkan apa-apa lagi dalam kultur daphnia,” ucap

limbah.

Dayat.

“Jadi kita mengangkat limbah perikanan, yaitu limbah

Produk daphnia ini mereka jual dalam bentuk frozen-

budidaya lele. Mengapa lele? Karena pakan lele itu kaya

daphnia dengan skala besar. Ini karena sekali panen dalam

akan nutrient sehingga limbah airnya itu kaya akan

10 hari menghasilkan 56 kg daphnia dari satu kolam.

nutrient organic yang dapat digunakan untuk kultur. Kultur

Untuk marketnya adalah ke pembudidaya ikan.

dari limbah ikan lele ini, akan menumbuhkan daphnia yang
dapat digunakan untuk menjadi pakan ikan. Daphnia yang
dihasilkan, dapat dijual untuk pakan budidaya ikan. Kultur
daphnia yang merupakan zooplankton yang dapat menjadi
pakan ikan,” kata Hidayatus Solihin.

populasi sangat besar yaitu sebesar 100-110 persen per

“Melihat besarnya bisnis di bidang perikanan, maka saya
berpesan kepada mahasiswa. Kalau kita mau memulai
bisnis, jangan malu dan tekuni bidang kamu. Karena di luar
sana itu banyak orang yang mengagumi bisnis bidang
perikanan,” tambah Dayat. (Ath/Zul)
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“Si Cerdik”, Aplikasi Buatan Mahasiswa IPB University
yang Bisa Deteksi Kesegaran Ikan, Juarai Kompetisi Nasional

D

ua mahasiswa IPB University dari program studi

Keunggulan dari aplikasi ini adalah bisa mengetahui

Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK), Dhea Fajriati

traceability produk perikanan (untuk mengetahui asal usul

Anas dan Syifa Afnani Santoso berhasil

produk tersebut), penambahan jenis ikan yang dideteksi

menciptakan “Si Cerdik”. Si Cerdik merupakan teknologi

dan peningkatan akurasi dengan penambahan variasi data

pendeteksi tingkat kesegaran ikan yang berhasil

gambar.

mendapatkan Juara 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah
(LKTI) Kemaritiman di Universitas Hasanudin Makasar,

Si Cerdik sendiri sebenarnya merupakan pengembangan

Oktober lalu.

teknologi lebih lanjut dari alat untuk mendeteksi

“Si Cerdik ini adalah teknologi untuk mendeteksi

dikembangkan sebelumnya oleh Prof Dr

kesegaran ikan dengan menggunakan metode deep
learning. Inovasi ini berupa aplikasi android yang nantinya

kesegaran pada ikan dengan metode akustik yg
Indra Jaya dan tim. Alat tersebut masih cukup besar

sehingga kurang praktis dan relatif lebih rumit dalam

akan memudahkan masyarakat,” kata Dhea Fajriati Anas.

mengoperasikannya.

Menurut Dhea, ibu-ibu pemilik warung makan

Dhea dan tim berharap, ke depannya algoritma

membutuhkan informasi cara mengetahui tingkat
kesegaran ikan dengan mudah, cepat dan akurat agar bisa
menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi.

pendeteksian tingkat kesegaran ikan dapat
diimplementasikan bukan hanya di aplikasi android,
namun di rancang bangun untuk skala industri untuk

“Inspirasinya sangat sederhana. Yaitu saat melihat ibu-ibu

mempermudah menentukan apakah ikan yang dideteksi

pemilik warteg, yang setiap harinya itu perlu menyiapkan

kategori segar, agak segar atau tidak segar. (Ath/Zul)

lauk (ikan). Mereka perlu informasi tingkat kesegaran ikan
dengan mudah, cepat dan akurat,” tutur Dhea.
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Mahasiswa IPB University Raih Silver Medal pada
XVI International Junior Forest Contest 2019 di Rusia

M

ahtuf Ikhsan, mahasiswa IPB University dari
Fakultas Kehutanan berhasil meraih Silver
Medal atau Medali Perak pada XVI International
Junior Forest Contest (IJFC) 2019 di Voronezh Rusia.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Degas dan Voronezh
State University of Forestry and Technologies (VSUFT),
Voronezh, Rusia pada tanggal 28 Oktober – 1 November
2019.
IJFC merupakan kejuaraan dunia junior kehutanan yang
diselenggarakan oleh Ministry of Environment and Natural
Resources of the Russian Federation melalui Federal
Forestry Agency. Kegiatan ini dilaksanakan di kota yang
berbeda di Rusia setiap tahunnya dan mempertemukan
para pelajar/mahasiswa kehutanan sedunia untuk
berkompetisi dalam hal inovasi di bidang kehutanan.

“Sebelum dilakukan kompetisi di Rusia, para delegasi harus
melewati seleksi untuk mewakili negara masing-masing
terlebih dahulu melalui review paper yang diajukan. Karya
ilmiah atau paper yang diajukan harus berkaitan dengan
bidang kehutanan terutama dalam hal forest ecology,
forest fire, silviculture, forest management, innovative
technologies for forestry, ecotourism dan lain-lain,” ujar
Mahtuf.
Mahtuf berhasil terpilih untuk mewakili Indonesia dalam
kompetisi tahun 2019 ini. Pada saat kompetisi
berlangsung, para peserta diminta untuk
mempresentasikan karya ilmiah yang telah dibuat
dilanjutkan dengan tanya jawab oleh dewan juri. Dewan
juri meliputi perwakilan dari Federal Forestry Agency of the
Russian Federation, United National Economic Commission
for Europe (UNECE)/Timber Section, UNFAO, perwakilan
dari Voronezh State University of Forestry and
Technologies (VSUFT), perwakilan dari negara-negara
peserta seperti Kyrgyzstan, Belarus, China, Republic of
Korea dan Serbia.

“Peserta yang terpilih mengikuti kegiatan ini berjumlah 31
orang dari 20 negara. Yakni dari Rusia, Mongolia, Belarus,
Kyrgyzstan, Indonesia, Tajikistan, Norwegia, Korea Selatan,
Serbia, Ukraina, Polandia, Bulgaria, Amerika Serikat, China,
Nepal, Mesir, Slovenia, Bosnia and Herzegovina,
Kazakhstan, dan Republic of South Ossetia. Kegiatan ini
tidak hanya berupa kompetisi, tetapi juga melibatkan
Scientific Forum on Forestry, fieldtrip ke Voronezh State
Natural Reserve, Ball of Friendship night dan Forest Quest
competition,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Mahtuf membawakan karya ilmiah
yang berjudul “Agroforestcape: A New Paradigm of
Indonesia’s Agroforestry Based on Blockchain Technology
for Food Sovereignty and Environmental Sustainability”.
Karya ilmiah ini menceritakan tentang pengembangan
paradigma baru sistem rantai pasok agroforestri di
Indonesia. Mahtuf mengandalkan teknologi 4.0 blockchain
dalam mewujudkan target kedaulatan pangan dan
kelestarian lingkungan. Menurutnya, agroforestri
merupakan konsep yang sangat bagus dalam melestarikan
hutan sekaligus menyediakan produksi pangan secara
berkelanjutan. Namun, sistem rantai pasok agroforestri di
Indonesia masih belum efisien seperti tidak adanya
kepastian pasar bagi petani, kelembagaan yang tertutup
dan produktivitas masih rendah.
Oleh karena itu, Mahtuf mengajukan penggunaan
teknologi 4.0 blockchain untuk mengatur sistem rantai
pasok agroforestri menjadi lebih efisien dan efektif.
Teknologi blockchain dalam pengelolaan rantai pasok di
bidang pertanian dan kehutanan memiliki beberapa
keunggulan antara lain basis data yang terdesentralisasi,
sarana pengelolaan data yang resilien dan hemat biaya
serta transparan dan akuntabel khususnya untuk product
traceability.
“Setelah melalui tahap seleksi, saya berhasil meraih Silver
Medal dalam kegiatan ini setelah menyisihkan peserta
lainnya. Medali emas diraih oleh delegasi China serta
medali perunggu diraih oleh delegasi Amerika Serikat dan
Rusia. Tidak hanya itu, saya juga mendapatkan Special
Prize dari Voronezh Region Government Agency atas
kontribusi saya dalam pengembangan teknologi 4.0 di
bidang kehutanan. Selain itu, saya juga mewakili Indonesia
pada kegiatan yang sama tahun lalu International Junior
Forest Contest 2018 di Moskow dan berhasil meraih
Bronze Medal atau medali perunggu pada saat itu,”
tandasnya. (**/Zul)
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“S-MAQ” Aplikasi Buatan Mahasiswa IPB University
untuk Budidaya Perikanan

S

ebanyak tiga mahasiswa program studi Teknologi

membuat prototype sederhana untuk fitur-fitur aplikasi S-

dan Manajemen Perikanan Budidaya, Fakultas

MAQ,” terang Virta.

Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University

berhasil menciptakan sebuah aplikasi untuk budidaya
perikanan. Mereka adalah Virta Rizki Hernanda, Fathia

Keunggulan dari aplikasi S-MAQ adalah tersedianya fiturfitur yang dapat menghubungkan proses penjualan

Ilmiati, dan Dalillah Artaghina.

komoditas antar pembudidaya.

Aplikasi yang diberi nama S-MAQ (Smart Modern

Melalui karyanya, ketiga mahasiswa IPB University itu

Aquaculture) merupakan aplikasi digital yang dirancang
untuk membantu kegiatan budidaya perikanan yang
terintegrasi, terkontrol, dan transparan.

berhasil meraih Juara 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah
Chemistry Friendship Competition (CFC) di Universitas
Bangka Belitung pada 22-23 Oktober 2019. Lomba
tersebut bertemakan “Optimalisasi Peran Generasi

Virta Rizki Hernanda, Ketua Tim menyampaikan bahwa

Milenial untuk Meningkatkan Potensi Lokal dan Daya

latar belakang karya tersebut karena banyaknya

Saing Global dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0”.

pembudidaya yang mangkrak dalam melakukan transaksi
pembayaran.

“Semoga ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengupgrade diri kami menjadi lebih baik lagi. Saya pribadi

“Ide ini berfokus pada kegiatan penjualan komoditas

berharap, karya yang dihasilkan ini dapat memberikan

akuakultur dalam rantai para pembudidaya. Meskipun ide

manfaat untuk orang lain, " tutupnya. (SMH/RA)

ini masih dalam bentuk gagasan, namun kami telah
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