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Sebanyak 197 Peserta yang telah selesai mengikuti Pelatihan Intensif Kewirausahaan
Agribisnis Ikan Air Tawar dan Peternakan hasil kerjasama IPB dan Pemda Provinsi Jawa
Barat mengadakan Silaturahmi dan Pemaparan Program Wirausaha Pemuda dengan Kepala
Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. Acara
digelar di Kampus IPB Darmaga.(11/3)
Pertemuan ini untuk membahas rencana implementasi wirausaha yang akan segera mereka
jalankan.
Kepala Pusat PengembanganSumber Daya Manusia IPB, Dr.Pudji Mulyono melaporkan,
selama 2 bulan pihaknya telah mengadakan pembekalan kepada Para peserta pelatihan yang
berasal dari perwakilan seluruh kabupaten di Jawa Barat.Dikatakannya selama mengikuti
pelatihan, Peserta diberikan pembekalan berupa manajemen usaha perikanan dan
peternakan, teknologi Agribisnis, penyusunan rencana usaha (Business plan) dan aneka
pembekalan Softskill
Lebih lanjut Dr. Pudji menyampaikan mayoritas peserta tertarik untuk berwirausaha budidaya
ikan lele dan penggemukan domba. Hal ini terlihat dari proposal yang diajukan para peserta.
Sebagai contoh Muhammad Soleh dari Bekasi, setelah mendapatkan pembekalan, ia
menjadi banyak didatangi petani-petani untuk berkonsultasi tentang masalah ternaknya.
Ucapan terimakasih disampaikan Rektor IPB, Prof. Herry Suhardiyanto kepada Pemda
Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kepercayaan untuk memberikan pelatihan
Kewirausahaan ini.
Pelatihan ini merupakan salah satu jawaban atas persoalan ketahanan pangan, persoalan
akan pemenuhan kebutuhan protein bangsa disamping untuk memperluas lapangan kerja,
tandas Rektor.
Rektor berharap para pemuda ini dapat menjadi
Menguasai pasar dari hulu sampai hilirnya.

wirausaha tangguh dan tersistem.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kusmayadi,
MSc. “Jangan hanya berpikir budidaya , harus dipikirkan juga pasarnya,tandasnya. Untuk itu
pihaknya menyarankan kepada para pemuda Agri Mandiri untuk membentuk suatu
kelembagaan untuk memudahkan terjalinnya komunikasi.
Terkait proposal yang diajukan para pemuda Agri Mandiri, Kusmayadi, MSc akan
mengkajinya dan mengajak peserta untuk magang di UPTD Peternakan dan UPTD
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.

