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PeristiwaP
Kolaborasi ISPI dan RMCP

Mencari Bibit Unggul Tenaga Kerja Bidang Peternakan

Berfoto bersama beberapa peserta magang ISPI-RMCP 2020.

Suasana saat presentasi dan sharing peserta magang ISPI-RMCP 2020.
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Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) berkolaborasi 
dengan Indonesia-Australia Partnership Food Security in The Red 
Meat and Cattle Sector Red Meat and Cattle Partnership (RMCP) 
menyelenggarakan program pelatihan kerja untuk sarjana baru 
di bidang peternakan.

Program perdana bertajuk “ISPI-Red Meat Cattle Partnership 
Internship Program for Fresh Graduate” ini digelar pada 2019-
2020 dan diikuti oleh 25 orang sarjana peternakan baru 
(fresh graduate). Dalam program tersebut, para peserta akan 
ditempatkan di 11 perusahaan yang bergerak di bidang sapi 
potong dari hulu hingga hilir, diantaranya PT Citra Agro Buana 
Semesta, PT Juang Jaya Abadi Alam, PT Indo Prima Beef, PT 
Karunia Alam Sentosa Abadi, PT Superindo Utama Jaya, PT Buana 
Karya Bakti, PT Nutricell Pacific, PT AEON, Haleen Australasian 
Livestock Trader Pty Ltd, Austrex dan Livestock Shipping Services 
Pty Ltd. Lama waktu yang disediakan bagi para peserta dalam 
program ini adalah tiga bulan.

Muhsin Al-Anas selaku koordinator program menyatakan, 
program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan 
kemampuan teknis lulusan program studi peternakan, utamanya 
fresh graduate, sehingga mereka dapat memahami proses bisnis 
di industri peternakan secara real time. 

“Ini merupakan kontribusi nyata dari ISPI dalam mempersiapkan 
SDM Indonesia yang unggul. Selain mempersiapkan SDM 
berkualitas, harapannya akan meningkatkan daya saing dan 
pemikiran inovatif para tenaga kerja di sektor peternakan di era 
revolusi industri 4.0,” tutur Muhsin ketika ditemui Infovet.

Tim Infovet berkesempatan menyambangi para peserta 
magang dalam rangka kegiatan monitoring dan supervisi di 
Bandung dan Garut, pada 3-4 Februari 2020. Dalam kegiatan 
tersebut, para peserta magang melakukan presentasi dan 
sharing mengenai kegiatan pada waktu magang. Kegiatan serupa 
juga dilakukan pada 7 Februari 2020 di Lampung.

Dalam kesempatan yang sama, selaku Monitoring and 
Evaluation Advisor Project Advisory and Support Group, 
Indonesia-Australia Partnership on Food Security in The Read 
Meat and Cattle Sector RMCP, David Goodwins, mengatakan 
bahwa dirinya sangat senang dengan adanya program ini. 

terhadap program tersebut. Salah satunya mengenai lama 
waktu magang yang hanya tiga bulan. Menurutnya waktu yang 
diberikan masih kurang, karena ia merasa butuh waktu lebih 
untuk benar-benar menghayati apa yang dikerjakan. Ia berharap 
waktu yang diberikan untuk program pada batch selanjutnya bisa 
diperpanjang minimal enam bulan.

Sementara Program Manager Indonesia-Australia 
Partnership on Food Security in The Read Meat and Cattle 
Sector RMCP, Petrus Hendra Widyantoro, menyatakan 
memang animo peserta sangat tinggi. Tercatat peserta yang 
mendaftar ada sebanyak 140 orang, dari situ dilakukan proses 
seleksi hingga mendapatkan 25 orang peserta yang dianggap 
layak mengikuti program ini.

Petrus berharap peserta yang ikut dalam program ini 
adalah orang-orang yang siap mendedikasikan dirinya 
secara total di bidang peternakan, khususnya sapi potong. 
Karena itu, selanjutnya ia bersama ISPI sudah menyiapkan 
metode penjaringan peserta baru dan lebih kompetitif agar 
mendapatkan bibit unggul tenaga kerja di bidang peternakan 
dan lulusan dari program tersebut dapat berkarya dan 
berinovasi di bidang peternakan. (CR)

Selain menjalin kerjasama, 
program ini diharapkan 
menghasilkan tenaga kerja 
unggul di bidang peterna-
kan, khususnya sapi potong.

Hal senada juga 
diungkapkan salah satu 
peserta asal Mataram NTB, 
Agil Darmawan. Program ini 
dinilai sangat baik bagi para 
lulusan baru dalam menjajaki 
dunia kerja. Sebab, selain 
sebagai ajang implementasi 
ilmu di bangku perkuliahan, 
juga menjadi arena dalam 
mencari pengalaman dan 
mengasah soft skill.

Agil pun turut 
memberikan masukan 


