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Peluang Usaha Menambah Penghasilan Pensiunan 

Ternak Bebek Peking, demikian Topik Bahasan dalam acara daring/ online IKPLN Daerah Jatim 03 Juni 

2021, acara sharing pengetahuan praktisi pensiunan PLN Kantor Distribusi, Untung Rahman di bidang 

per”Bebekan” ini merupakan salah satu program dari Bidang Usaha, 

Kesejahteraan dan Pemberdayaan Anggota IKPLN Daerah Jawa Timur dalam 

rangka memberikan wawasan kepada para pensiunan, untuk dapat mengisi 

kegiatan yang bermanfaat sekaligus untuk menyejahterakan anggota, 

demikian salah satu isi kata pembuka dari Ketua Pengurus Daerah Jawa 

Timur, Dyananto. 

Topik bahasan yang disampaikan Untung Rahman, Ternak Bebek Peking Bagi 

Pemula - Sistem Pakan Pabrikan dan Sistem Pakan Fermentasi, diterangkan 

secara gamblang mulai dari 

mencari pemasok bibit bebek yang berkualitas, penyiapan 

lahan yang tidak perlu besar, kandang bebek muda dan 

bebek dewasa, pemilihan pakan, vitamin, menyiapkan 

system pemanas kandang, perawatan dan kebersihan 

kandang serta sampai cara mencari pengepul saat panen 

bebek serta analisa biaya dan potensi laba yang diperoleh. 

Acara daring melalui Zoom ini diikuti oleh anggota IKPLN 

Jawa Timur, bahkan ada peserta dari salah satu anggota 

IKPLN Daerah Bali, IKPLN Daerah Jawa Barat, IKPLN Daerah 

Maluku & Maluku Utara ikut bergabung sekaligus menambah kebersamaan di kalangan pensiunan 

PLN sekaligus juga melakukan  silahturahmi. Setelah pemaparan oleh Untung Rahman, dilanjutkan 

dengan tanya jawab dengan para peserta zoom meet dan ramah tamah. Acara ini diharapkan dapat 

memotivasi para pensiunan PLN dalam mengisi masa pensiun ditengah pandemi covid yang sampai 

saat ini masih berlangsung. Acara Perdana ini di sambut antusias peserta Zoom meet menginginkan 

pertemuan yang akan datang untuk bisa sharing dan menambah wawasan ternak ayam , ternak 

lebah untuk menghasilkan madu. Bagi para pensiunan PLN yang menginginkan dan berminat dan 

konsultasi ternak bebek peking bisa konsultasi ke Nara Sumber, Untung Rahman (087851190914). 

Acara di tutup di akhiri Do’a oleh Penasehat IKPLN Daerah Jawa Timur ( H.Syamsul Bahri ). 

Salam ATS … Aman, Tentram, Sejahtera 

 

 


