






Semangat dan jiwa kewirausahaan
bukan semata-mata dalam hal
penciptaan usaha mandiri, namun
lebih luas lagi bisa dimiliki pula oleh 
seorang karyawan di sebuah
perusahaan, pemerintahan
pusat/daerah, atau perguruan
tinggi/lembaga penelitian. 

Semangat & Jiwa Kewirausahaan Perunggasan



Seseorang berjiwa wirausaha
dimanapun ia berkarier, apakah di 
dunia usaha mandiri, di perusahaan, 
di pemerintahan pusat/daerah, 
ataupun di perguruan tinggi/lembaga
penelitian, ia akan menjadi seorang
SDM yang unggul di banding yang lain 
dengan sejumlah sikap mental dan 
jiwa kewirausahaan yang dimilikinya . 

Semangat & Jiwa Kewirausahaan Perunggasan



Sikap dan jiwa wirausaha tersebut
yakni memiliki kedispilinan dan 
komitmen yang tinggi, jujur, kreatif
dan inovatif, bertanggung jawab, 
mampu berfikir kritis, serta memiliki
sikap visioner yang mampu
memandang jauh ke depan dan 
jangka panjang, dengan berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta
memanfaatkan sumber daya
setempat. 

Berbasis IPTEK & Sumber Daya Lokal



Kewirausahaan di bidang perunggasan
sangat diperlukan bagi calon SDM 
pemimpin masa depan dalam
pembangunan perunggasan nasional, 
untuk dapat turut mempercepat
penggerakan roda perekonomian
rakyat, menjadi penopang utama
pemenuhan kebutuhan protein 
hewani dari rakyat di negeri sendiri. 

Mendukung Penggerakan Roda Perekonomian Rakyat



Pada PPA ini, telah diseleksi dengan ketat
peserta mahasiswa untuk mendapat
pembekalan yang memadai seputar
kewirausahaan perunggasan, selama dua
bulan, yakni Maret hingga April 2021. 
Pembekalan meliputi 4 pleno, dan acara 
hari ini adalaha pleno yang pertama. 

Peserta webinar pada pleno #1 ini adalah
mahasiswa terpilih, dan masyarakat
umum yang berminat.

Peserta Mahasiswa Terseleksi & Peserta Umum



Selanjutnya 73 mahasiswa terpilih tadi
mendapat pembekalan lanjutan dengan
adanya berbagai tugas dan presentasi
terkait kewirausahaan perunggasan, 
dengan dipandu oleh para fasilitator
agar pelaksanaan tugas dan 
pembelajaran dapat berlangsung lancer.

Penugasan dan Pembelajaran Bersama Para Fasilitator
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