


Produk hasil ternak memiliki kaitan langsung
atau risiko terhadap kesehatan dari setiap
konsumen yang mengkonsumsinya, dan hal
itulah yang yang membedakan rantai pasok
produk pangan asal ternak dengan rantai
pasok produk lainnya. 

Risiko Kesehatan



Oleh karena itu, di setiap mata rantai sistem
pasok produk hasil ternak, memiliki tanggung
jawab dalam upaya mencegah terjadinya
kontaminasi atau pencemaran produk hasil
ternak yang mengakibatkannya menjadi
berbahaya bagi kesehatan konsumen baik pada 
jangka pendek, maupun pada jangka panjang. 
Persyaratan akan produk pangan yang aman
dikonsumsi inilah yang kita kenal dengan
istilah keamanan pangan

Pentingnya Keamanan Pangan



Keamanan pangan harus dijaga sejak dari awal, 
yakni sejak budidaya ternak, dengan
menerapkan tata cara produksi ternak yang 
baik, sehingga dihasilkan produk yang sehat dan 
berkualitas. 

Dengan demikian proses selanjutnya, yakni
proses pengolahan produk hasil ternak pun 
diharapkan dapat terjaga kualitas dan 
keamanan pangannya

Penanganan Protein Hewani



Keamanan pangan menjadi isu yang sangat penting dalam menghindari
penyebaran covid-19, terutama dalam alur proses rantai pasok mulai
dari peternak, rumah pemotongan hewan, pabrik pengolah, pengemas, 
hingga ke distribusi dan konsumen. 

Oleh karena itu, penerapan keamanan pangan dalam setiap mata
rantai sistem pasok pangan mutlak harus diintegrasikan dengan
protokol penanganan covid-19 seperti selalu cuci tangan, jaga jarak, dan 
menggunakan masker.

Penerapan Keamanan Pangan
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