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Hal   : Tuntutan dan Laporan Tayangan di Kanal Youtube 
Lampiran : 1 berkas.  
 
Kepada Yang Terhormat: 

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

Dengan hormat,  

Terkait tayangan pada kanal media sosial Youtube dengan nama BEEMZ ARYO, yang di-posting pada 

27 Maret 2020, berjudul: KENYATAAN DIBALIK AYAM YANG KALIAN MAKAN!! (URL/Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XGlhrNshrjc), kami Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan 

Indonesia (ADHPI) merasa keberatan dengan isi dan pesan yang disampaikan, karena mengandung 

unsur berita bohong atau Hoax, ujaran kebencian dan provokasi yang menyesatkan.  

 

Maka, kami menuntut agar pemilik kanal Youtube tersebut: 

1. Menghapus tayangan tersebut, termasuk jika ada tayangan yang sama di kanal media sosial 

lain (selain Youtube).  

2. Meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kesalahan terkait tayangan tersebut, 

khususnya kepada para peternak ayam broiler dan pemangku kepentingan sektor 

perunggasan. 

 

Selain itu, surat ini juga menjadi laporan tertulis dari kami kepada aparat penegak hukum (Kepolisian 

Republik Indonesia) agar memproses pemilik kanal Youtube tersebut sesuai dengan perundangan 

yang berlaku, terkait dengan penayangan tersebut di atas. 

Demikian surat ini kami buat agar menjadi perhatian dan ditindak lanjuti. 

 

Terima kasih, 
 
Sekretaris Umum     Ketua Umum  
 
 
 
 
Drh. Erry Setyawan, MM., MAHM.   Drh. Kamaludin Zarkasie, MSc., PhD.   
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Lampiran 1. 
 
Poin-point keberatan yang kami maksud pada surat di atas:  

1. Ayam broiler (hewan) paling teraniaya (abuse). 

2. Tulang, Sendi dan Organ dalam ayam broiler memiliki masalah. Mereka tumbuh 3x cepat 

dari normal (Text). 

3. Fakta : Saat ayam berusia 6 minggu 90% dari mereka tidak bisa jalan karena obesitas (Text). 

4. Fakta: 1 paha ayam bakar broiler sam dengan 60 batang rokok (text). 

5. 40 hari tumbuh full dewasa. Suatu hal yang tidak wajar.  

6. Disuntik dengan growth hormone. Hormon pertumbuhan (text). 

7. Dipadatkan dalam satu ruangan. Makanan bercampur dengan pup mereka. 

8. Disuntik berbagai kemikal yang gak baik. 

9. Otot tumbuh besar, gemuk. Tulang-tulang mereka belum mampu menopang berat badan 

mereka sendiri. 

10. Maka banyak dari mereka (ayam broiler) cuma disitu, duduk, makan, banyak yang stress, 

banyak yang mati. Karena dipaksa besar dalam waktu yang sangat cepat itu. 

11. Banyak bakteri negative, dari suntikan-suntikan kemikel-kemikel dan hormone ke dalam 

tubuh mereka, maka otomatis akan butuh antibiotic. 

12. Mereka akan diberikan antibiotic yang sangat tinggi untuk menjaga agar tidak sakit. 

13. Fakta: Hampir semua ayam broiler menderita penyakit yang serius (text). 

14. Dampak bagi manusia, karena dalam tubuh ayam mengandung hormone dan antibiotic, 

sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit. 

15. Diantaranya (kandungan) growth hormone nya menyebabkan kita jadi obesitaas. 

16. Salah satu efek dari hormone broiler: numbuh payudara pada pria (text). 

17. Orang makan ayam broiler cepat gemuk, berlemak. 

18. Cerita tentang temannya yang tinggal di apartemen gemar makan ayam 6-8 piece, ukuran 

setinggi yang berbicara… dst. [Perlu dicek kebenarannya.], menuduh karena growth 

hormone (yang dikandung ayam yang dimakannya) menyebabkan tubuhnya seperti itu. 

19. Kandungan antibiotic yang sangat banyak.  

20. Suntikan anti biotik 3x seminggu. (text). 

21. Banyak makanan yang tidak sehat. Saat ini yang dibahas adalah ayam broiler (tidak sehat). 
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22. Hidup ini untuk sehat dan untuk berumur panjang. 

23. Stop konsumsi ayam broiler. 

24. Merupakan masalah yang serius dan perlu di-share ke semua (khalayak). 

25. Perlakuan kurang layak, dalam kandang jumlah puluhan, dikasih kafein agar kurang tidur,  

26. Perbedaan ayam broiler dan ayam kampung. Broiler lemah, lambat. Ayam Kampung kuat, 

gesit. Karena ayam kampung makan hal-hal natural (nasi bekas kita, beras, jangkrik, ulet) 

maka tumbuh normal.  

27. Indikasi tumbuh normal dan sehat, yaitu ukuran dan kekuatan tulang. Ayam broiler mudah 

dipatahin tulangnya. Ayam kampung tulangnya besar, kuat tidak mudah dipatahkan. 

28. Tujuan video ini agar kita lebih aware, lebih sehat, ini juga pengetahuan buat kita semua, 

kalian semua harapannya bisa mengurangi atau bahkan bisa berhenti (konsumsi ayam 

broiler) sehingga bisa lebih sehat dan terhindar dari penyakit. 

29. Akan undang animal komunikator, untuk bercerita mengenai perasaan dia (ayam) saat 

bertumbuh dari kecil hingga besar. 

30. Memandikan ayam (menggunakan semacam sabun/shampoo dan dikeringkan dengan dryer) 

agar feel better, serta berjanji akan merawat (peragaan). 

31. Akan mengundang animal komunikator (Mas Bagus) untuk membuktikan tidak hanya riset, 

tapi tanya langsung kepada hewannya. 

32. Dada ayam jadi besar, karena DNA-nya diubah, dibuat, dimodifikasi, agar bagian dadanya 

terlampau besar, bahkan disuntik. 
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