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RINGKASAN 

WTEKSBAGlMASYARAKATKELOMPOKPETERNAK 

AYAM PETELURDALAMMENCEGAHWABAHFLUBURUNG 


Meles, O.K. Ratnani,H, Mulyati,S, Rimayanti dan Wurlina. 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh staf pengajar Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk menjawab permasalahan I )Belum 
diketahui sanitasi kandang (bioscurity) yang benar 2) Belum diketahui ragam penyakit 
pada unggas yang berkaitan dengan flu burung. 3) Belum diketahui program vaksinasi 
pada ayam 4) Belum diketahui cara mendiagnosa penyakit melalui gejala klinik 5) Belum 
diketahui cara mendiagnosa penyakit melalui bedah mati 6) Belum diketahui eara 
pencegahan dan pengobatan penyakit unggas 

Tujuan dari Program Ipteks bagi Masyakat adalah I) meningkatkan SOM melalui 
pengenalan ragam penyakit pada unggas terutama penyakit flu burung, cara mendiagnosa 
pemyakit pada unggas terutama ayam melalui gejala klinik dan bedah mati, program 
vaksinasi pada unggas dan bioskurity terutama pada peternakan ayam 2) ketrampi!an 
pengobatan penyakit pada unggas dan 3) Mencegah arus urbanisasi, mencegah 
mengalirnya kaum muda ke sektor non pertanian. BUa kaum muda tidak dapat dicegah 
maka yang terjadi adalah usaha peternakan hanya dikerjakan oleh orang-orang lansia dan 
secara alamiah sudah tidak produktif dan inaktif sehingga tetap akan terjadi lingkaran 
kemiskinan dan dari sisi lain banyaknya pengangguran muda 

Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pendidikan 
dan pelatihan budidaya dan penyakit pada ayam pada anggota umkm "Aulia Prima Citra" 
dan melibatkan 5 orang mahasiswa untuk berlatih wirausaha. Hasilnya adalah sangat 
bermanfaat bagi tim pelaksana untuk menambah wawasan berwirausaha dan terjalinnya 
keljasama bersama UMKM, bagi mahasiswa yang ikut dalam kegiatan IbM untuk 
menumbuhkan jiwa wirausaha dan selaigus sebagai calon wirausaha dan bagi UMKM 
adalah mendapat Hmu pengetahuan dan Ipteks yang dimiliki perguruan tinggi 

Oisarankan Ipteks bagi Masyarakat dilakukan secara berkesinambungan dan harus 
meJibatkan mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan sebagai calon wirausaha 
baru.. 
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