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benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pemah dipublikasikan. Segala 

bantuan dan sumber informasi / pustaka dalam penyusunan Laporan ini telah diiyatakan. 

Disamping itu, saya akan menjaga kerahasiaan isi Laporan G e l a d i i a  ini kepada pihak- 

pihak lain di luar MMA-IPB. 
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Puji sytlkur ke khadirat Allah SWT. karena atas berkat dan hidayahNya maka 
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Laporan ini disusun berdasarkan hasil Geladikarya yang dilakukan penulis di CV. 
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TIJIPI , serta implikasinya terhadap alternatif kebijakan keadaptasian manajemen 
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penulis serta ayah dan ibunda mertua. Kepada semuanya, penulis menghaturkan hormat 
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