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Bill Gates membuat daftar 5 buku terbaik yang ia baca selama 2016.(Bill Gates)

NEW YORK, KOMPAS.com - Orang terkaya di dunia sekaligus pendiri Microsoft Bill
Gates baru-baru ini mengungkap apa yang akan dia lakukan apabila seluruh kekayaannya
hilang.
Hal ini dijabarkan Gates dalam unggahan blog bertajuk Gates Notes.
Mengutip Evening Standard, Selasa (14/11/2017), Gates menyatakan apabila ia harus
hidup hanya dengan 2 dollar AS per hari atau setara sekitar Rp 27.000, maka ia akan
berternak ayam.
Baca juga : Rajin Beramal, Bill Gates Bakal Tak Lagi Jadi Orang Terkaya di Dunia
Menurut Gates, keputusan ini diambilnya setelah bertemu dengan warga di beberapa
negara termiskin di dunia.
Gates mengungkapkan, bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat miskin,
kehidupan mereka lebih baik ketika berternak ayam.
"Melalui pekerjaan saya dengan yayasan, saya telah bertemu dengan banyak orang di
negara-negara miskin yang berternak ayam. Saya telah belajar banyak tentang suka dan
duka memiliki unggas ini," ujar Gates.
Suami dari Melinda ini juga menjelaskan, ayam merupakan investasi yang cukup
menguntungkan secara finansial.
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Pasalnya, ayam bereproduksi dengan cepat dan dapat dijual seharga 5 dollar AS atau
setara sekitar Rp 67.500 di Afrika Barat.
Selain itu, imbuh Gates, ayam dan telur yang dihasilkan juga merupakan sumber nutrisi.
Memiliki ayam, ungkap Gates, pun dapat memberdayakan kaum wanita lantaran ayam
biasanya tetap berada di dekat rumah.
Gates menyatakan, para wanita yang memelihara dan menjual ayam kembali
menginvestasikan uang yang mereka peroleh untuk keluarga mereka.
Yayasan yang didirikan Gates, yakni Bill & Melinda Gates Foundation bekerja sama
dengan Heifer International Charity mendonasikan hewan ternak ke beberapa kawasan
paling miskin di dunia.
Menurut Gates, ayam adalah faktor besar di dalam yayasannya guna mencapai
tujuan-tujuan kemanusiaan di Afrika.
"Yayasan kami mengandalkan ayam. Bersama mitra-mitra di kawasan sub-Sahara Afrika,
kami bekerja untuk menciptakan sistem pasar ternak yang berkesinambungan," jelas dia.
Gates menuturkan, penting dalam sistem ini untuk memastikan
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