


Dalam menghasilkan generasi emas 2045 
yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi
di tingkat global, sangat penting dalam
menjamin ketersediaan pangan sumber
protein hewani yang aman, halal dan bergizi. 
Protein hewani juga berperan penting dalam
pemberantasan stunting atau gagal tumbuh
di Indonesia

Peran Penting Protein Hewani



Dalam menghasilkan produk protein hewani seperti telur
maupun daging ayam, serta susu, pihak produsen sejak
di tingkat kandang, transprotasi, rumah potong hewan(RPH) hingga
penyimpanan dan pengiriman ke konsumen, harus senantiasa
menerapkan prinsip keamanan pangan dan kehalalan. 

Apalagi produk hasil ternak merupakan bahan baku pangan yang 
mudah rusak (perishable), sehingga penanganannya harus memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan, sehingga dihasilkan produk olahan
hasil ternak yang aman, halal, dan terjaga status gizinya

Penanganan Protein Hewani



Menghadapi situasi itu, dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-40 
yang akan diperingati pada 16 Oktober 2020, sangat penting untuk
kembali kita ingatkan para pemangku kepentingan baik di tingkat
pemerintah, wakil rakyat, peternak dan praktisi peternakanan, 
akademisi, peneliti dan lain-lain 

-tentang pentingnya bersinergi dalam melakukan promosi protein 
hewani yang aman, halal, dan bergizi, guna turut memberantas stunting 
dan berbagai masalah kurang gizi lainnya, sehingga dihasilkan generasi
emas Indonesia 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi

Pentingnya Bersinergi
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“Menghasilkan Pangan Protein Hewani yang Aman, 

Halal, dan Bergizi”
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