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Bahwa negara berkewajiban 
mewujudkan ketersediaan, 
keterjangkauan, dan 
pemenuhan konsumsi 
Pangan yang cukup, aman, 
bermutu, dan bergizi 
seimbang, baik pada tingkat 
nasional maupun daerah 
hingga perseorangan secara 
merata di seluruh wilayah 
NKRI sepanjang waktu 
dengan memanfaatkan 
sumber daya, kelembagaan, 
dan budaya lokal; 

UU PANGAN 
No.18 Tahun 2012

Kolaborasi Menangani Stunting : Jaminan Akses Pangan Bergizi

Trend & Target Penurunan Angka Stunting Nasional

Sumber : Bappenas 2020, Kemenkes, 2021

24.4

Target

Meski turun, angka stunting Indonesia masih jauh di atas 

batas WHO yaitu 20%.



Harga Per Kg
Kandungan Protein

Per 100 Gram
Harga/ Gram 

Protein

(Rp) (Gr) (Rp/Gr)

Daging Sapi 124.032 18,8 660

Daging 
Kambing

115.368 16,6 695

Daging Ayam 37.133 18,2 204

Telur Ayam 
Ras

24.255 12,4 196

Susu Sapi 
Segar

15.000 3,2 469

Sumber : 
• Tabel Komposisi Pangan Indonesia, Kemenkes, 2017
• Simponi-Ternak, Data Harga 2021

Produk hasil perunggasan merupakan sumber protein hewani yang 
murah dan terjangkau

Sumber: Dirjen PKH, 2019

Kontribusi Daging Ayam terhadap 
Konsumsi Daging Nasional :



Ketidakseimbangan 
Supply-Demand

• Perhitungan & penetapan 
KPI impor GPS 

• Monitoring stok LB
• Keterbukaan & akurasi data 

perunggasan

Perubahan Harga 
Sapronak yang Tinggi

• Ketergantungan supply bahan 
pakan impor

• Naiknya biaya transportasi 
container

Konsumsi per Kapita yang 
Rendah

• Turunnya pendapatan
masyrakat akibat pandemi

• Promosi & edukasi guna 
mengubah mindset
masyarakat. 

Panjangnya Mata Rantai 
Penjualan

• Distribution channel sedekat 
mungkin dengan konsumen

• Meningkatkan rantai dingin 
melalu penambahan RPA & 
further process

Tantangan Industri Perunggasan Nasional Saat Ini



Growth Inflasivs

Offline OnlinevsPandemi Endemivs

Otokrasi Demokrasivs

Profit Equality
vs

Degree Non-Degreevs

“Setiap krisis akan 
melahirkan tatanan dunia 

& kebiasaan baru” 

IKUTI konsumen 

kemana mereka 

akan berubah



Kesehatan Ekonomi Konsumsi RT Upah

Optimisme pemerintah akan 
pertumbuhan ekonomi 2022 
dengan tetap antisipatif 
terhadap ketidakpastian

Meningkatkan konsumsi RT 
terutama penduduk miskin & 
rentan miskin dengan memberi 
perlindungan sosial

Kenaikan upah buruh hanya 
sebesar 1.09% sejak berlakunya 
UU Cipta Kerja dengan harapan 
meningkatkan lapangan kerja

Lanjutan penanganan Covid, 
target vaksinasi & 
pengembangan vaksin dalam 
negeri, reformasi sistem

Perbaikan ekonomi memberi peluang naiknya konsumsi & demand
masyarakat, sehingga industri perunggasan juga dapat membaik

Target pemerintah 2022 : 

Pemulihan Ekonomi yang ADAPTIF



BACKTOTHEBOTTOM
OFTHEPYRAMID

Besarnya peluang meningkatkan konsumsi per kapita dengan adanya 
kesadaran pola hidup sehat akibat pandemi



Permentan 32 : Pasal 19

1) RPHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) wajib memiliki kapasitas tampung
produksi Livebird secara bertahap

2) Pemenuhan kewajiban secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai
berikut:

• tahun pertama paling rendah 30% dari produksi;

• tahun kedua paling rendah 40% dari produksi; 

• tahun ketiga paling rendah 55% dari produksi;

• tahun keempat paling rendah 75% dari produksi; 

• tahun kelima paling rendah 100% dari produksi; 

Komitmen pemerintah dalam mencapai hilirisasi sebagai upaya 
Cutting Dist.Channel 



Hilirisasi juga merupakan upaya menjamin kualitas protein produk 
perunggasan : “Safe From Farm to Table”
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04 05

06

01
Higienitas dan sanitasi di 
RPHU lebih terjamin 
dengan adanya syarat 
NKV dan Halal MUI

02
Karkas dipastikan 
dengan proses 
pengeluaran darah/ 
bleeding yang optimal

03
Bakteri dapat sangat 
minimal karena turunnya 
pH saat proses pelayuan/ 
pendinginan (Chilling)

04
Bakteri tidak akan 
berkembang karena 
suhu yang sangat rendah 
dalam penyimpanan

Menjaga nutrisi yang 
terkandung, tekstur, 
dan kesegeran daging

06
Tahan lama (6-12 
bulan) dengan disimpan 
dalam freezer yang 
satandar

05

Dibandingkan dengan ayam segar, maka dalam prosesnya ayam 
beku/ frozen lebih terjamin ke-ASUH-annya

ASUH



(Q.S Al-Baqarah : 168)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 
lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan karena sesungguhnya syaitan itu 
musuh yang nyata bagimu. “

Surat Al-An’am : 142

“Dan di antara binatang ternak itu ada yang 
dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang 
untuk disembelih. Makanlah dari rizki yang 
telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah 
kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata 
bagimu. “



(American physician & New York Times bestselling author)



[Ir. H. Herry Dermawan]

Ayo…
Tingkatkan imunitas mu dengan 
perbanyak makan daging ayam!

#EAT RIGHT, LIVE RIGHT


