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Indonesia Livestock Club (ILC) 
#Edisi03

Menggagas SDM Unggul
Perunggasan

Acara ini
didukung

oleh:

Belajar Online
Selama Puasa Ramadhan, belajar
tentang pengelolaan manajemen
diskusi online dengan menggunakan
zoom. Juga menjadi peserta dlm
diskusi online lewat apps yang 
lain: meet, webex, IG, dll.

Menjalin Kerjasama dg berbagai
pihak: YCI, Kadin, Prisma, Chips, 
PisAgro, PPSKI, HPDKI, Baznas
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ILC #Edisi01
Membahas tentang
Penjagaan Kehalalan
Produk hasil Unggas.

Berkolaborasi dengan
Pusat Kajian Halal UGM, 
Fakultas Industri Halal 
UNU, dan majalah
Poultry Indoinesia

ILC #Edisi02
Membahas tentang
Momentum kebangkitan
Unggas Lokal Undonesia.

Berkolaborasi dengan
Gabungan Pembibitan
Ayam Lokal Indonesia 
(GAPALI), dan majalah
Poultry Indoinesia
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Tantangan sumber daya manusia (SDM) 
perunggasan dalam kancah perdagangan

global semakin kompleks di era 
milenial dan digital ini. Sangat

dibutuhkan SDM yang brilian, mumpuni, 
berkarakter dan berdaya saing tinggi

dalam membela perunggasan dalam
negeri demi memenangkan persaingan

perunggasan global. 

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah
pembangunan SDM dari sisi budidaya

peternakan ayam, agar tercapai
efektifitas dalam berbudidaya, 

sehingga dihasilkan produk hasil
unggas yang efisien dan berdaya saing

di tingkat global.

Dalam hal efisiensi budidaya
tersebut, negara tropis seperti 
Indonesia dengan kelembaban dan 
temperatur yang tinggi sering

menyebabkan ayam stress, sehingga
produktivitas menjadi rendah. Adanya
teknologi perunggasan seperti closed 
house dapat membuat lingkungan bisa
disesuaikan dengan kebutuhan ternak
sehingga produktivitas ternak akan
lebih baik. SDM perunggasan harus
memahami dan menguasai teknologi

budidaya unggas seperti itu.
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Menciptakan SDM Indonesia yang unggul
dan memiliki daya saing tinggi di 
tingkat regional, bahkan global, 

sangat dibutuhkan adanya pendidikan
yang berkualitas. Sinergi antara para 

pemangku kepentingan, akan sangat
kondusif untuk tercapainya SDM unggul

tersebut, baik lembaga pendidikan, 
swasta, pemerintah, maupun

masyarakat.

Untuk membahas hal itu, Badan 
Pengembangan Peternakan Indonesia 

(BPPI) bekerjasama dengan Indonesia 
Livestock Alliance (ILA), Forum 

Pimpinan Pendidikan Tinggi Peternakan
Indonesia (FPPTPI) dan Majalah

Poultry Indonesia menggelar Indonesia 
Livestock Club (ILC) #Edisi03 

dengan tema
Menggagas SDM Unggul Perunggasan.

7

8



04/07/2020

5

Indonesia Livestock Club (ILC) 
#Edisi03

Menggagas SDM Unggul
Perunggasan

Acara ini
didukung

oleh:

TERIMA KASIH
Badan Pengembangan
Peternakan Indonesia 

(BPPI)
Andang Indartono

@bppi_id
+62  816 185 2805 
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Indonesia 
Livestock 

Club 
(ILC) #Edisi03
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