


Membangun Sumber Daya manusia
(SDM) Indonesia unggul dan kompetitif di 

era global ini, dapat diraih jika dapat
memenuhi tiga syarat penting, yaitu

tercukupinya pangan, terjaganya
kesehatan badan, dan terbentuknya

sumber daya manusia (SDM) dengan otak
yang cerdas. 

Peran Protein Hewani



Khusus untuk badan yang sehat
dan otak yang cerdas, hal itu

tidak bisa lepas dari
pemenuhan kebutuhan sumber

gizi protein hewani yang 
memiliki berbagai zat gizi

esensial yang tak bisa dipenuhi
dari sumber pangan lain.

Peran Protein 
Hewani



Pengembangan 
Peternakan
Oleh karena itu, untuk menjaga
terjaminnya pasokan sumber
protein hewani bagi generasi muda
penerus bangsa, maka
pengembangan industri peternakan
baik itu perunggasan, sapi
pedaging, kerbau, sapi perah, 
kambing dan domba, serta
berbagai budidaya ternak lain -
sebagai produsen utama protein, 
menjadi suatu hal yang harus
dilakukan.



Terlebih di masa pandemi, negara-
negara produsen ternak akan lebih
mementingkan rakyat di dalam
negerinya dibanding menjualnya ke
luar negeri, produk protein hewani
berisiko menjadi langka di pasar 
dunia. 

Itulah sebabnya sangat penting bagi
Bangsa Indonesia untuk memiliki
kemandirian akan sumber-sumber
protein hewani, baik dari peternakan
unggas, kerbau, sapi perah, pedaging, 
kambing, domba, dan lain-lain aneka
ternak dan hewan lainnya.



Dalam rangka menyongsong
Hari Pangan Sedunia (HPS) 

ke-40 yang akan diperingati pada 
16 Oktober 2020 mendatang, 
sangat penting untuk kembali
kita ingatkan para pemangku

kepentingan baik di tingkat
pemerintah, wakil rakyat, praktisi

peternakan, akademisi, peneliti
dan masyarakat umum -tentang

pentingnya bersinergi dalam
melakukan langkah bersama

guna mewujudkan kemandirian
protein hewani Bangsa

Indonesia.
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