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Ketua KAGAMA, Ganjar Pranowo, melantik kepengurusan Keluarga Peternakan Gadjah Mada
(KAPGAMA) untuk periode 2020-2025 pada Selasa (18/2) petang di depan Closed House Fakultas
Peternakan UGM. Sekitar 95 orang resmi dilantik pada petang itu disaksikan oleh Sekretaris Jendral
KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana, serta beberapa sivitas akademika Fapet UGM, baik dosen maupun
mahasiswa.
Achmad Dawami, ketua terlantik KAPGAMA, menyatakan keresahannya akan bidang peternakan
yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Seharusnya, bidang tersebut penting
mengingat permasalahan gizi di Indonesia. “Indonesia memiliki tingkat konsumsi protein hewan
yang terbilang rendah jika dibandingkan negara-negara lainnya di Asia, bahkan di ASEAN. Padahal,
protein hewani penting untuk pertumbuhan anak, utamanya untuk menghindari terjadinya stunting,”
paparnya.
Oleh karena itu, dengan pelantikan ini, Dawami mengajak rekan-rekannya di KAPGAMA untuk
bergerak aktif mengawal kampanye konsumi protein hewani ini. Selain itu, ia juga meminta bantuan
anggota KAGAMA yang berkarier sebagai pengambil kebijakan untuk mendukung kampanye ini
sehingga permasalahan gizi di Indonesia dapat segera tertangani.
“Salah satu program yang diusung Presiden Jokowi adalah peningkatan SDM. Agar program
tersebut dapat terealisasikan tentu permasalahan gizi tadi perlu diatasi terlebih dahulu. Saya harap
dukungannya,” ujarnya.
Ganjar mendukung gagasan dari Dawami tadi. Ia menyatakan bahwa dirinya selaku Gubernur Jawa
Tengah selama ini juga terus mengupayakan perbaikan peternakan di wilayahnya. Namun, sebagai

Ketua KAGAMA, ia berjanji bahwa dirinya akan meneruskan saran dari Dawami tadi ke anggotaanggota KAGAMA lainnya termasuk yang berkarier sebagai pengambil kebijakan di tingkat nasional
maupun daerah.
“Anggota KAGAMA pada dasarnya memang ada yang tertarik dengan isu-isu nasional. Namun, ada
juga yang tertarik hanya untuk sekadar menjalin silaturahmi serta menjalankan hobi bersama.
Untuk KAPGAMA akan kami berikan ruang jika ingin serius dalam pembangunan gizi masyarakat.
Sejalan dengan visi dan misi UGM, sebagai alumni alangkah baiknya jika kita bisa terus
berkontribusi untuk kemakmuran bangsa ini,” pungkasnya.
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