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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas Kesejahteraan Binatang dalam konteks Indonesia. 

Dalam negara-negara berkembang, seringkali Kesejahteraan Binatang dilupakan 

karena belum ada kesejahteraan bagi semua manusia dan kesejahteraan manusia 

tersebut dianggap sebagai hal yang lebih penting. Oleh karena itu, dengan 

menginvestigasi bagaimana gerakan Kesejahteraan Binatang berkembang di Jawa 

Timur, dalam konteks yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan konteks di 

dunia Barat, dapat meningkatkan pengetahuaan tentang Kesejahteraan Binatang 

dalam konteks baru. Peneliti ini bertujuan mengevaluasi baik bagaimana 

masyarakat di Jawa Timur memandang dan memperlakukan binatang maupun 

tingkat kesadaran dalam masyarakat mengenai Kesejahteraan Binatang.  

Penelitian ini memfokuskan pada dua lembaga konservasi binatang – 

ProFauna dan Taman Safari Indonesia II. Keduanya merupakan organisasi 

konservasi binatang yang terkenal di Indonesia dan mempunyai fungsi sebagai 

pusat pendidikan untuk Kesejahteraan Binatang. Selain itu, responden dari 

berbagai masyarakat diminta untuk mengisi daftar pertanyaan mengenai 

pandangan mereka tentang prinsip-prinsip dasar dalam Kesejahteraan Binatang. 

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Semua masyarakat 

di Jawa Timur tidak dapat diwawancarai, sehingga peneliti ini mengumpulkan 

data dari responden yang bervariasi untuk memahami pandangan-pandangan 

mereka dengan mendalam. Ada tujuh puluh enam responden yang diberikan 

daftar pertanyaan, sementara tokoh utama baik di ProFauna maupun Taman Safari 

Indonesia II diwawancarai juga.  

Walaupun kesimpulan dari penelitian ini kadang-kadang bertentangan, 

secara keseluruhan dapat dikatakan: 

 Ada tingkat kesadaran yang cukup memuaskan tentang prinsip-prinsip 

dasar dalam Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur. 

 Semua responden setuju bahwa masyarakat tidak boleh memperlakukan 

binatang dengan kejam atau tidak menghiraukannya. 

 Ada bukti bahwa responden mempunyai rasa empati terhadap binatang. 

 Meskipun demikian, ada kemungkinan semua responden tahu prinsip 

kebaikan terhadap binatang tetapi tidak diterapkan dalam hidup sehari-

hari. 

 Ada orang yang peduli pada binatang tetapi kurang mempunyai 

pengetahuaan dan keahlian untuk memberi binatang qualitas hidup yang 

maksimal. 

 Baik pendidikan maupun community development (pengembangan 

masyarakat) mempunyai peran yang sangat penting bagi proses 

peningkatan kesadaran tentang Kesejahteraan Bintang dalam masyarakat. 

 Para Pekerja dari ProFauna dan Taman Safari Indonesia II berusaha untuk 

menciptakan wacana Kesejahteraan Binatang yang baru di Jawa Timur. 

Saran untuk penelitian kelanjutan termasuk penelitian yang membahas 

bagaimana Kesejahteraan Binatang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, penelitian kelanjutan dapat termasuk penelitian tentang pengembangan 

gerakan Kesejahteraan Binatang di Indonesia dan tujuan gerakan tersebut untuk 

menciptakan wacana baru. Ahkirnya, perbandingan internasional dapat dilakukan 

untuk membandingkan bagaimana perbedaan dalam standar kehidupan 

mempengaruhi Kesejahteraan Binatang. 
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ABSTRACT 
This research examines Animal Welfare in an Indonesian context. In 

developing countries where the welfare of humankind is considered of greater 

importance, the issue of Animal Welfare is often forgotten. Therefore, 

investigating the growing Animal Welfare movement in East Java and how it is 

developing, given a vastly different context, will help contribute to knowledge on 

the subject of Animal Welfare in a non-Western context. In particular, this 

research aims to evaluate how society in East Java perceives animals and their 

suffering and the level of awareness within society concerning the basic principles 

of Animal Welfare.  

Research was conducted at two main sites – both ProFauna and Taman 

Safari Indonesia II. Both these sites represent well-known animal conservation 

organisations, and take different approaches to Animal Welfare and Animal 

Welfare education. A cross-section of the local population were also asked to fill 

out a questionaire relating to their opinions about basic principles within Animal 

Welfare. 

This research takes a qualitative approach. Given the impossibility of 

interviewing the entire population in East Java, different groups were chosen 

within society in order to represent a wide range of opinions within a limited 

scope. In total, those who were given questionaires consisted of seventy-six 

respondents whilst key figures in both ProFauna and Taman Safari Indonesia II 

were interviewed.  

Whilst the final conclusions were conflicting at times, overall it may be said 

that:   

 The level of awareness concerning the basic principles of Animal Welfare 

is adequate within East Javanese society. 

 The majority of respondents showed concern for the feelings of animals 

and their right to be free from cruelty. 

 All respondents agreed that it is not acceptable for society to mistreat or 

neglect animals. 

 Empathy towards animals was evident amongst the respondents.  

 Although people showed an awareness of the basic principles in Animal 

Welfare, there is the possibility that those principles are not implemented 

in everyday life 

 There are those who show concern for animals but don’t have the 

knowledge or skills to give an animal in their care a maximal quality of 

life. 

 Both education and community development programs have an integral 

role in increasing awareness about Animal Welfare within society. 

 Through the efforts of organisations such as ProFauna and Taman Safari 

Indonesia II, a new discourse on Animal Welfare is emerging in East Java. 

Suggestions for further research include investigating the reality of how animals 

are treated in everyday life in East Java. Further research could also be done to 

follow the development of the Animal Welfare movement in Indonesia and its 

success or failure in creating a new discourse on Animal Welfare. Lastly, an 

international comparison on Animal Welfare could be made in order to determine 

how different living standards affect Animal Welfare practices within a given 

society. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Penelitian ini berasal dari sebuah pertanyaan yang sangat sederhana tetapi jarang 

ditemukan di Indonesia: Menurut penduduk setempat, bagaimana binatang 

diperlakukan dan dipelihara dan bagaimana binatang seharusnya diperlakukan dan 

dipelihara di Jawa Timur? Apa maksudnya Animal Welfare (Kesejahteraan 

Binatang) di Jawa Timur? Apakah ada cukup kesadaran tentang penganiayaan 

terhadap binatang? Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting sekali 

untuk memahami bagaimana binatang diperlakukan dalam masyarakat di Jawa 

Timur. Lagi pula, dari pertanyaan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai 

baik tingkat kesadaran tentang Kesejahteraan Binatang maupun model pendidikan 

Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur.  

 

Belakangan ini wacana Kesejahteraan Binatang semakin marak di negara-negara 

dunia ini. Salah satu dampak dari proses modernisasi adalah exploitasi binatang. 

Setiap tahun binatang mengalami penderitaan karena eksploitasi dan 

penganiayaan. Di Indonesia dengan satwanya yang sangat khas (sekitar 17% 

satwa di seluruh dunia terdapat di Indonesia) ada kekejaman dan eksploitasi 

terhadap satwa karena perdagangan terlarang.
1
 Selain itu, binatang menderita 

karena mereka tidak diperlakukan dengan baik atau tidak dihiraukan.  

                                                 
1
 "Profil Organisasi Indonesia - Melindungi satwa liar dan habitatnya." ProFauna. Mar.-Apr. 2009 

<http://www.profauna.org/content/id/tentang_profauna.html>.  
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Istilah „binatang‟ dipakai dalam penelitian ini sebagai rujukan kepada baik 

binatang peliharaan maupun satwa liar. „Binatang peliharaan‟ termasuk binatang 

yang dimiliki oleh manusia, untuk kesenangan atau untuk diambil manfaatnya. 

„Satwa liar‟ berarti semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih 

mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh 

manusia. Akhirnya, katan „hewan‟ dipakai dalam penelitian ini sebagai kata lain 

untuk binatang, dan biasanya mempunyai konotasi binatang yang dipelihara.  

 

Debat tentang Kesejahteraan Binatang tidak merupakan debat yang baru di 

Indonesia. Telah ada beberapa gerakan Kesejahteraan Binatang, dan ada para 

aktivis binatang yang berusaha mencegah terjadinya kekejaman terhadap binatang 

di Indonesia. Sebenarnya, gerakan Kesejahteraan Binatang semakin penting di 

seluruh dunia. Gerakan anti penganiayaan terhadap binatang dimulai dengan 

sungguh-sungguh beberapa dasawarsa yang lalu. Sejak periode ini, ada jauh lebih 

banyak kesadaran tentang Kesejahteraan Binatang di seluruh dunia.  

 

Pada umumnya, gerakan baru ini, yaitu, gerakan Animal liberation (Pembebasan 

Binatang), percaya bahwa persamaan hak seharusnya didasarkan pada 

kemampuan untuk mengalami penderitaan. Karena baik manusia maupun 

binatang dapat mengalami penderitaan yang sama, binatang seharusnya diberikan 

perhatian yang sama dengan manusia. Lagi pula, walaupun binatang mempunyai 

kecerdasan yang lebih kurang daripada kebanyakan manusia, ada orang-orang 

yang terkebelakang pertumbuhan jiwanya yang mempunyai kecerdasan yang 
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sama atau lebih kurang daripada jenis binatang tertentu. Oleh karena itu, tokoh 

yang pokok dalam gerakan Pembebasan Binatang berpendapat bahwa baik 

kemampuan untuk mengalami penderitaan maupun kecerdasan binatang 

seharusnya digambarkan sebagai fatka utama dalam debat untuk menghentikkan 

penganiayaan dan kekerasan dialami oleh binatang.     

 

Gerakan Pembebasan Binatang adalah gerakan yang cukup rumit karena ada 

banyak pandangan tentang konsep dan teori dalam gerakan ini. Misalnya, ada 

konsep-konsep yang ekstrim, ada yang lebih realistis, ada yang membicarakan 

teori dan etika saja dan sebagainya. Penelitian ini akan berfokus pada konsep 

Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur, dari pandangan yang lebih berimbang. 

Yaitu, teori Kesejahteraan Binatang adalah teori yang tidak dianggap sebagai 

ekstrim dalam literatur tentang Pembebasan Binatang. Contohnya, Kesejahteraan 

Binatang ingin binatang diberikan kwualitas hidup yang paling maksimal, tanpa 

unnecessary suffering (penderita yang tidak perlu), tetapi tidak melarang binatang 

untuk diambil manfaatnya. Dalam bab berikutnya, konsep Kesejahteraan Bintang 

tersebut akan dijelaskan dengan lebih mendalam.  

 

Pertama-tama, Kesejahteraan Binatang adalah konsep yang dikembangkan di 

dunia Barat. Sementara telah ada cukup banyak penelitian mengenai dapat 

diterpakannya Kesejahteraan Binatang di negara-negara Barat, belum ada banyak 

penelitian di negara lain, seperti di Indonesia. Menurut peneliti ini, pandangan-

pandangan masyarakat setempat tentang Kesejahteraan Binatang harus diketahui 

sebelum kami dapat memahami bagaimana binatang diperlakukan dalam 
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masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengumpulkan informasi 

baru tentang bagaimana masyarakat di Jawa Timur memandang dan memelihara 

binatang. Penelitian ini memfokuskan pada prinsip-prinsip dasar dalam 

Kesejahteraan Binatang. Misalnya, bagaimana memperlakukan binatang dengan 

baik dan tingkat penghargaan masyarakat terhadap binatang.  

 

Ternyata, dalam setiap masyarakat ada pemahaman dan kebijakan tentang isu 

binatang yang tidak sama. Sesungguhnya, kalau dibandingkan dengan negara-

negara Barat, ada pengaruh-pengaruh yang sangat berbeda di Jawa Timur. 

Misalnya, pengaruh-pengaruh seperti agama, budaya, politik dan ekonomi dapat 

mempunyai dampak pada bagaimana binatang dipandang dan bagaimana binatang 

diperlakukan oleh masyarakat. 

 

Selanjutnya, hipotesis pertama penelitian ini adalah tidak ada banyak kesadaran 

tentang prinsip-prinsip dasar Kesejahteraan Bintang di Jawa Timur. Hipotesis itu 

berdasarkan dari faktor bahwa ada cukup banyak stereotip negatif tentang 

bagaimana masyarakat di Indonesia memandang dan memperlakukan binatang. 

Stereotip negatif itu dapat termasuk bahwa  binatang seringkali dieksploitasi di 

Indonesia, masyarakat tidak mempunyai empati terhadap binatang di Indonesia 

atau bahwa tidak ada orang-orang yang berusaha untuk mencegah penganiayaan 

terhadap binatang. Penelitian ini akan membahas stereotip-stereotip ini dan 

menunjukkan realitas tentang kesadaran masyarakat tentang prinsip dasar dalam 

Kesejahteraan Binatang dan bagaimana masyarakat berpikir bahwa binatang 

seharusnya diperlakukan di Jawa Timur. Walaupun konsep Kesejahteraan 
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Binatang belum terkenal di Indonesia, prinsip-prinsip dasar dalam Kesejahteraan 

Binatang tentang cara memperlakukan binatang dengan baik adalah prinsip-

prinsip universal yang dikenal secara luas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan dengan beberapa pertanyaan 

utama di bawah ini: 

 

1. Menurut penduduk setempat, binatang seharusnya diperlakukan dan dipelihara 

bagaimana? Menurut mereka, apa maksudnya Kesejahteraan Binatang? 

 

2. Apakah ada cukup kesadaran tentang prinsip-prinsip dasar Kesejahteraan 

Binatang di Jawa Timur?   

 

3. Bagaimana kebudayaan yang berbeda mempengaruhi pandangan masyarakat 

tentang binatang dan penganiyaan terhadap binatang? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

 

1. Pandangan masyarakat  tentang binatang dan bagaimana binatang  diperlakukan 

di Jawa Timur; 
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2. Apa yang dimaksud Kesejahteraan Binatang dari sudut pandangan penduduk 

setempat; 

 

3. Tingkat kesadaran tentang prinsip dasar dalam Kesejahteraan Binatang di Jawa 

Timur;  

 

4. Pengaruh-pengaruh kebudayaan, termasuk aspek agama, ekonomi dan sosial, 

terhadap pandangan masyarakat tentang binatang dan bagaimana binatang 

seharusnya diperlakukan di Jawa Timur. 

 

1.4 Metode Penelitian 

 

1.4.1 Sumber Responden 

 

Responden untuk penelitian ini termasuk bermacam-macam individu dan 

kelompok. Pertama-tama, penelitian ini memfokuskan pada responden dari 

lembaga konservasi di Jawa Timur, yaitu, ProFauna Indonesia, P-WEC 

(Petungsewu Wildlife Education Centre) dan Taman Safari Indonesia II. Supaya 

dapat memahami situasi Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur, organisasi seperti 

ProFauna tidak dapat dilupakan karena responden dari sana telah mempunyai 

pengetahuan yang luas tentang Kesejahteraan Binatang. Responden tersebut dapat 

menjelaskan tingkat kesadaran masyarakat mengenai Kesejahteraan Binatang 

dengan lebih mendalam. Selain itu, informasi tentang program pendidikan yang 
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mendorong masayarakat untuk menghargai lingkungan alam dan binatang dapat 

dikumpulkan dari tempat penelitian itu. Karena Taman Safari Indonesia II adalah 

kebun binatang, interaksi antara binatang dan penjaga binatang dapat diobservasi 

dan menunjukkan bagaimana binatang diperlakukan di salah satu kebun binatang 

yang paling terkenal di Indonesia.   

  

Lagi pula, penelitian ini akan mencari responden dari bagian masyarakat yang 

bervariasi, pada khususnya di Malang, untuk mengumpulkan pandangan yang 

berbeda terhadap binatang. Misalnya, responden dalam penelitian ini termasuk 

individu-individu dalam masyarakat; yang memilik binatang dan yang tidak 

memilik binatang, yang mencintai binatang dan yang tidak mencintai binatang. 

Pasti, tanpa pandangan responden penduduk setempat, pasti tidak dapat ditarik 

kesimpulan tentang Kesejahteraan Binatang dan bagaimana penduduk lokal 

memandang binatang.  

 

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara. Sesungguhnya, 

wawancara adalah interaksi sosial yang penting sekali dalam penelitian ini untuk 

mengumpulkan data yang benar dan jelas, dari pandangan responden yang 

bermacam-macam. Baik individu-individu maupun kelompok-kelompok dalam 

masyarakat setempat diwawancarai. Tentu saja, semua masyarakat di Jawa Timur 

tidak dapat diwawancarai, sehingga penelitian ini memfokuskan pada baik 

beberapa tokoh utama maupun beberapa kelompok atau individu yang bervariasi; 
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dari responden yang dapat memberikan pengetahuan dan pandangan yang relevan 

untuk penelitian ini.   

 

Yang kedua, daftar pertanyaan diberikan kepada orang-orang setempat. Yaitu, 

kepada pegawai yang bekerja di lembaga konservasi, pengunjung di lembaga 

konservasi dan kepada responden dari masyarakat umum yang tinggal di Malang. 

Daftar pertanyaan ini digunakan untuk mengumpulkan data yang luas tentang 

bagaimana individu-individu yang berbeda berpikir tentang binatang di Jawa 

Timur. Sebetulnya, teknik ini sangat berguna karena responden dapat menjawab 

pertanyaan sederhana tentang isu-isu binatang dengan mudah tanpa perasaan stres 

yang dapat dialami dalam wawancara.  

 

Akhirnya, teknik observasi digunakan dalam penelitian ini. Supaya penelitian ini 

dapat mengevaluasi bagaimana seseorang memelihara atau memperlakukan 

binatang di Jawa Timur, teknik observasi perlu digunakan untuk lihat interaksi itu. 

Kesejahteraan Binatang dan penganiayaan terhadap binatang adalah topik yang 

cukup sensitif. Oleh karena itu, mungkin responden yang diwawancarai tidak 

ingin mengakui jika binatang diperlakukan dengan kejam oleh mereka, sehingga 

teknik observasi berguna untuk mengumpulkan data yang paling objektif. Lagi 

pula, teknik observasi diperlukan untuk melihat acara pendidikan seperti di 

ProFauna atau pertunjukan pendidikan seperti di Taman Safari Indonesia II, yang 

dapat meningkatkan kesadaran tentang Kesejahteraan Binatang dalam masyarakat 

di Jawa Timur.    
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1.4.3 Teknik Analisa Data 

 

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Penelitian ini 

akan menguraikan pandangan penduduk setempat tentang Kesejahteraan Binatang 

dan penganiayaan terhadap binatang. Teknik kualitatif adalah teknik yang paling 

cocok untuk mengumpulkan data dan menjelaskan data itu untuk proyek riset ini. 

Karena penelitian ini tidak akan mengumpulkan data tentang semua pandangan 

tersebut di Jawa Timur, penelitian ini akan fokus pada beberapa kelompok dan 

individu utama yang paling relevan untuk riset ini. Tentu saja, teknik kualitatif 

tersebut membantu untuk menjawab pertanyaan yang diadakan dalam penelitian 

ini secara mendalam, bukan hanya pertanyaan seperti „apa?‟, „kapan?‟ dan „di 

mana‟, tetapi pertanyaan yang paling penting seperti „bagaimana?‟ dan „kenapa?‟.  

 

Penelitian ini akan membandingan pandangan yang sama dengan pandangan yang 

berbeda dari sumber responden yang bervariasi dan sesuai dengan penelitian ini. 

Kemudian data itu akan dibahas untuk menarik kesimpulan yang menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini.    
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Gerakan Animal Liberation (Pembebasan Binatang) 

 

Gerakan Animal Liberation atau Animal Rights (Pembebasan Binatang atau Hak 

Binatang), percaya bahwa binatang tidak seharusnya digambarkan sebagai sumber 

yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Semua binatang mempunyai hak hidup 

bebas di alam dan mempunyai nilai bagi kelestarian alam. Apalagi, binatang 

mempunyai nilai tersendiri yang sama dengan manusia.  

 

Pembebasan binatang adalah bagian dari bidang akademis, hukum dan ilmu 

pengetahuan.   Baik keagamaan maupun etis dipertimbangkan  dalam Pembebasan 

Binatang untuk mengetahui hubungan yang cocok antara manusia dan binatang.. 

Pertanyaan tentang bagaimana binatang seharusnya diperlakukan sudah lama 

diperdebatkan oleh ahli filsafat, seperti Aristotle (384–322 BCE).
 2

 Sebenarnya, 

hubungan manusia dengan binatang seringkali dibicarakan pada masa lalu, namun 

tak dapat disangkal bahwa sampai pada masa kini belum ada kesadaran tinggi di 

masyarakat umum tentang binatang dan penganiayaan terhadap binatang. Pada 

abad ke-20, timbulnya banyak bahan bacaan baru perihal moralitas masyarakat 

dalam bagaimana binatang diperlakukan dan seharusnya diperlakukan oleh 

manusia mengakibatkan kampanye anti-penganiayaan terhadap binatang. 

Akhirnya, kampayne ini terkenal sebagai gerakan Animal liberation.  

                                                 
2 "animal rights." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. March. 2009 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/25760/animal-rights>.  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/25760/animal-rights
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Ada dua tokoh yang terkenal akan perannya dalam gerakan ini. Yaitu, ahli filsafat 

dari Australia Peter Singer dan ahli filsafat asal Amerika Tom Regan. Tulisan 

baik oleh Singer maupun Regan merupakan dua pemikiran filsafat utama tentang 

hak moril binatang. Buku „Animal Liberation‟ (1972) oleh Peter Singer dianggap 

sebagai salah satu dasar-dasar literatur tentang Pembebasan Binatang. Singer 

menulis dari pandangan utilitarian (faedah) dan berpendapat bahwa perhatian 

terhadap binatang dan perhatian terhadap manusia seharusnya dipertimbangkan 

dengan cara yang sama. Jika seekor binatang memiliki perasaan maka manusia 

mempunyai tanggung jawab untuk meminimumkan pengalaman penderitaan 

terhadap binatang.
3
    

 

Pada pihak lain, menurut Regan yang tidak menulis dari pandangan utilitarian,  

bahwa sedikitnya beberapa binatang seharusnya mempunyai hak dasar karena ada 

binatang yang mempunyai cognitive abilities (kesadaran atau pengertian) yang 

sama dengan manusia. Menurut Regan, fakta itu membenarkan kebutuhan untuk 

binatang diberikan hak dasar, karena binatang bukan hanya alat untuk manusia 

saja, tetapi juga mempunyai inherent value (nilai tersendiri).
4
      

 

2.2 Animal Welfare (Kesejahteraan Binatang)  

 

Ada cukup banyak teori yang berkaitan dengan dasar pemikiran gerakan 

Pembebasan Binatang, baik teori positif maupun teori negatif. Menurut teori-teori 

ini, teori yang mempunyai pengaruh yang paling penting untuk mengatasi 

                                                 
3
 Ibid, "animal rights." Encyclopædia Britannica  

4
 Ibid 
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penganiayaan terhadap binatang adalah teori Animal Welfare (Kesejahteraan 

Binatang). Sebenarnya, teori Welfare dapat dianggap sebagai teori yang paling 

terkenal di seluruh dunia, dan mungkin yang paling berguna juga. Baik LSM  

maupun pemerintah-pemerintah berusaha untuk memajukan ajaran Animal 

Welfare. Karena ajaran dalam teori ini kurang ekstrim daripada beberapa teori 

lain, manusia dapat mengerti dengan lebih mudah dan semoga tidak akan 

memperlakukan binatang dengan kejam.   

 

2.3 Definisi Animal Welfare (Kesejahteraan Binatang) 

 

Animal Welfare (Kesejahteraan Binatang), adalah expresi yang berkenaan dengan 

moril. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang 

dipelihara atau bebas di alam.
5
 Dalam teori Kesejahteraan Binatang  ada ajaran 

tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap  masing-masing hewan dan 

bagaimana masyarakat dapat   meningkatkan kwualitas hidup hewan itu. Setiap 

jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup yang 

berkwualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan 

serta karakteristik habitat alamnya di kandang. Lagi pula, manusialah yang 

bertanggungjawab untuk mewujudkannya.   

  

Selanjutnya, para aktivis Kesejahteraan Binatang mengajarkan bahwa binatang 

memiliki perasaan seperti halnya manusia. Misalnya, seperti manusia, binatang 

dapat mengalami perasaan seperti kebosanan, stres, kesenangan, dan penderitaan. 

                                                 
5
 Webster, John. Animal welfare limping towards Eden : a practical approach to redressing the 

problem of our dominion over the animals. Oxford, UK: Blackwell Pub., 2005: 2 
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Dibawah prinsip Kesejahteraan Binatang, semua orang didorong untuk 

mengembangkan empati terhadap hewan dan mengembangkan sikap menghargai 

hewan.
6
 Jika masyarakat memahami perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, 

mereka bisa memahami juga bagaimana binatang harus diperlakukan.
7
 

 

Kesejahteraan Binatang mengukur baik kesenangan maupun kesehatan binatang. 

Ada beberapa ukuran berbeda untuk mengevaluasi kwualitas hidupnya.Yang 

pertama, ada yang menganalisa perasaan binatang saja. Yang kedua, ada yang 

memeriksa jika binatang sehat dan jika binatang mempunyai perilaku 

menyimpang atau tidak. Yang ketiga,  ada yang mengevaluasi jika binatang 

dibiarkan hidup di lingkungan aslinya agar dapat hidup sealami mungkin, jadi 

perilaku alamiah sebanyak mungkin dapat ditunjukkan. Pada khususnya, metode 

untuk mengevaluasi Kesejahteraan Binatang yang paling terkenal dan berguna 

adalah The Five Freedoms (Lima Kebebasan Satwa). 

 

2.4 The Five Freedoms (Lima Kebebasan Binatang) 

 

The Five Freedoms (Lima Kebebasan Binatang) ditetapkan pada akhir 1960-an. 

Pada periode itu, pemerintah Inggris Raya mendirikan komisi untuk 

menginvestagasi bagaimana binatang diperlakukan di pertanian setempat. Komisi 

itu menarik kesimpulan bahwa ada kebutuhan untuk menetapkan garis 

kebijaksanaan tentang bagaimana binatang seharusnya diperlakukan. Pada 

permulaannya, garis kebijaksanaan itu hanya sederhana dan memfokuskan pada 

                                                 
6
 "Memahami Pendidikan Animal Welfare." Suara Satwa Vol.7, No.3 (2008): 20.  

7
 Ibid, 20 
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perilaku terhadap binatang di pertanian. Akhirnya, garis-garisnya menjadi lebih 

lengkap dan sekarang mempunyai jangkauan yang yang lebih luas, dan telah 

dikenal sebagai The Five Freedoms di seluruh dunia.  

 

Lima Kebebasan Binatang adalah metode sederhana untuk mengevaluasi dan 

menganalisa kesejahteraan binatang dan termasuk langkah yang tepat untuk 

meningkatkan kwualitas hidup binatang.
8
 Walaupun Lima Kebebasan Binatang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan kwualitas hidup bagi semua binatang, pada 

khususnya langkah ini berguna untuk menjamin hewan atau satwa yang dipelihara 

tidak akan mengalami penganiayaan.  

 

Metode ini sudah dianggap sebagai metode internasional, dan RSPCA (Royal 

Society for the Prevention of Cruelty Against Animals) percaya bahwa siapapun 

yang memiliki binatang mempunyai tanggung jawab untuk memberi binatang itu 

Lima Kebebasan ini: 

 

1. Freedom from Hunger and Thirst – Kebebasan dari Kelaparan dan Kehausan: 

memberikan makanan dan minuman yang cukup untuk menjamin binatang sehat.  

 

2. Freedom from Discomfort – Kebebasan dari Ketidaksenangan: memberikan 

kondisi lingkungan yang sesuai bagi binatang dan yang menyenangkan.  

 

                                                 
8
 The Five Freedoms. Publication. UK: RSPCA.  
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3. Freedom from Pain, Injury and Disease – Kebebasan dari Kesakitan, Luka-luka 

dan Penyakit: mencegah kemungkinan jatuh sakit atau menderita luka-luka 

sebanyak mungkin, dan jika satwa masih jatuh sakit atau menderita luka-luka 

menjamin bahwa hewan itu dapat diperiksa oleh dokter hewan dan diobati.  

 

4. Freedom to Behave Normally – Kebebasan untuk Bertindak dengan Biasa, 

sebagai seekor binatang: memberikan lingkungan yang luas, yang memungkinkan 

binatang melakukan gerakan alami dan bergaul dengan binatang lain yang 

berjenis sama.  

 

5. Freedom from Fear and Distress – Kebebasan dari Ketakutan dan Stres: 

menjamin kondisi dan perlakuan satwa yang baik supaya menghindari satwa dari 

ancaman kebosanan, stres, ketakutan dan kesusahan.  

 

2.5 Bagaimana Binatang dapat Diwawancarai?  

Sebelum melanjutkan, salah satu isu 

dalam Kesejahteraan Binatang yang 

seringkali menyebabkan kebingungan 

dan kontroversi perlu dijelaskan. Yaitu, 

pertanyaan mengenai „bagaimana kami 

tahu kalau binatang dapat menderita?‟ 

dan „bagaimana kami tahu kalau 

binatang memiliki perasaan seperti 

halnya manusia?‟. Foto 1 
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Walaupun penderitaan terhadap binatang tidak dapat diukur, tetapi dapat diambil 

kesimpulan dari observasi secara fisik dari kondisi dan tingka laku binatang. 

Observasi ini didasarkan pada pengalaman pengamatan pribadi seperti kita 

mempunyai perasaan yang berbeda-beda dalam kondisi dan situasi tertentu. 

Misalnya, seekor kucing akan mempunyai tingka laku yang berbeda jika dia 

dielus-elus atau jika dia ditendang. Oleh karena itu, dibawah Kesejahteraan 

Binatang semua binatang mempunyai hak untuk hidup yang bebas dari 

penganiayaan dan penderitaan yang tidak perlu terjadi.  

 

2.6 Enrichment (Pengayaan Lingkungan) 

 

Supaya menerapkan Lima Kebebasan Binatang, cara utama adalah cara 

Enrichment (pengayaan lingkungan). Cara ini mempunyai tujuan yang tertentu, 

yaitu, untuk meningkatkan kwualitas hidup untuk binatang terutama yang berada 

dalam kandang dan semua binatang yang dipelihara di tempat-tempat lain juga. 

Pengayaan lingkungan merupakan metode untuk memberikan kondisi dan 

perlakuan tertentu yang sesuai dengan hidup alaminya. Proses pengayaan 

lingkungan bermaksud untuk menghindari binatang dari ancaman stres, 

kebosanan, kegelisahan dan perilaku menyimpang maupun meningkatkan 

kwualitas hidup secara keseluruhan untuk seekor binatang.
9
  

 

Ada beberapa jenis enrichment untuk binatang. Yang pertama adalah pengkayaan 

struktural, untuk memperbaiki susunan lingkungan kandang. Misalnya, pemberian 

                                                 
9
 "Memahami Pendidikan Animal Welfare." Suara Satwa: 20 
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kandang yang cukup luas supaya satwa dapat melakukan gerakan alami seperti 

lari atau terbang, dan tempat untuk berteduh. Yang kedua adalah pengkayaan 

obyek, dan obyek itu termasuk sesuatu yang dapat digunakan supaya mengurangi 

kebosanan dan menghindari perkembangan perilaku menyimpang. Sebetulnya, 

tidak dapat dilupakan bahwa binatang merasa bosan dan membutuhkan kegiatan 

yang merangsangnya melakukan perilaku alami.
10

 Yang ketiga, adalah 

pengkayaan sosial, yaitu, mensosialisasikan satwa dengan sejenisnya atau tidak 

karena tidak semua jenis satwa hidup berkelompok. Yang terakhir, adalah 

pengkayaan makanan, pemberian makanan bergizi yang bervariasi dan cukup, 

dengan cara-cara berbeda penting untuk meningkatkan kwualitas hidup binatang. 

Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa binatang lebih senang kalau 

mereka perlu mencari makanan seperti di hutan.
11

  

 

2.7 John Webster: Limping towards Eden
12

 

 

Pada masa kini, konsep Kesejahteraan Binatang telah naik kepopulerannya dan 

ada banyak bahan bacaan perihal konsep ini. Pada khususnya, penulis John 

Webster yang adalah dosen peternakan hewan di universitas Bristol, telah 

menerbitkan dua buku tentang kasus Kesejahteraan Binatang yang terkenal. Yaitu, 

yang pertama „Animal Welfare: A Cool Eye Towards Eden‟ dan yang kedua 

„Animal Welfare: Limping towards Eden‟.  

 

                                                 
10

 "Enrichment untuk Animal Welfare." Suara Satwa Vol.7, No.4 (2008): 20.  
11

 Ibid, 20 
12

 Webster, John. Animal welfare limping towards Eden : a practical approach to redressing the 

problem of our dominion over the animals  
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Buku „Animal Welfare: A Cool Eye Towards Eden‟, ditulis pada 1994 ketika 

metode untuk mengevaluasi dan menganalisa Kesejahteraan Binatang cukup baru. 

Dalam buku ini Webster membicarakan dan memperdebatkan hidup binatang 

dibawah kekuasaan manusia dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kwualitas hidup binatang. Apalagi, Webster memberi definisi tentang Lima 

Kebebasan Binatang yang lebih lengkap, dan mengembangkan ide-ide tentang 

perlakuan manusia terhadap binatang.  

  

Yang kedua, buku „Animal Welfare: Limping towards Eden‟, ditulis pada 2007, 

Webster memeriksa dengan teliti bagaimana binatang diperlakukan sekarang dan 

mengakui bahwa masih ada banyak yang perlu dilakukan untuk menghindarkan 

penderitaan binatang. Mula-mula, buku ini membicarakan peran Kesejahteraan 

Binatang untuk meningkatkan kwualitas hidup binatang. Webster mengadakan 

beberapa pertanyaan yang penting, pada khususnya bagaimana masyarakat 

memberi definisi tentang Kesejahteraan Binatang. Misalnya, bagaimana 

Kesejahteraan Binatang ditegaskan, yaitu, ada ukuran berbeda yang digunakan 

untuk memutuskan apakah seekor binatang tertentu mempunyai kwualitas hidup 

yang tinggi atau rendah. Sejak dasawarsa yang lalu, ada jauh lebih banyak metode 

untuk mengevaluasi Kesejahteraan Binatang dan Webster menguraikan baik-

buruknya masing-masing metode. Contohnya, ada yang percaya bahwa ukuran 

yang paling efektif adalah standar „natural‟, yaitu jika hewan dapat bertindak 

menurut gerak hatinya; standar „fit and healthy‟ atau sehat, yaitu jika hewan sehat 

atau tidak; dan standar „happy‟ atau senang, yaitu jika hewan dapat dianggap 

sebagai senang atau tidak.     
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Apalagi, dalam buku ini Webster membahas „The Five Freedoms‟ atau Lima 

Kebebasan Binatang sekali lagi, dan perannya dalam Kesejahteraan Binatang 

sekarang. Webster percaya bahwa petunjuk-petunjuk dalam Lima Kebebasan 

Binatang adalah bagian yang masih penting untuk menjamin bahwa hewan 

mempunyai kwualitas hidup yang lebih tinggi, namun dia berpikir bahwa Lima 

Kebebasan Binatang sudah bagian dari ketinggalan zaman, dan perlu 

diperbaharui.  

 

Pada khususnya, Webster menganalisa bagaimana binatang menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya dengan panjanglebar. Pada khususnya, dia seringkali 

menekankan pentingnya pertanyaan „Apakah seekor binatang itu menderita?‟.
13

 

Menurut Webster, penderitaan ditimbulkan jika seekor binatang tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan atau menanggulangi stres karena stres itu terlalu keras, 

terlalu diperpanjang atau binatang tidak diberi kesempatan untuk bertindak sesuai 

kebiasaannya.
14

 Selanjutnya, stres itu termasuk stres primitif seperti kelaparan dan 

kehausan, kesakitan dan sebagainya, dan mungkin atau mungkin tidak termasuk 

perasaan stres yang berkelanjutan seperti kebosanan dan frustrasi, kesepian, 

depresi dan learned helplessness (belajar untuk keadaan tidak berdaya).
15

  

 

Selanjutnya, Webster menjelaskan konsep pokok tentang protokol, pendidikan, 

etika dan strategi yang berguna untuk meningkatkan baik kwualitas hidup untuk 

binatang maupun kesadaran masyarakat tentang bagaimana binatang seharusnya 

                                                 
13

 Webster, John. Animal welfare limping towards Eden : a practical approach to redressing the 

problem of our dominion over the animals: 11 
14

 Ibid, 252 
15

 Ibid, 252 
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diperlakukan oleh manusia. Beberapa situasi binatang dibicarakan oleh Webster, 

seperti situasi binatang dalam peternakan hewan, sebagai binatang kesayangan, 

binatang di laboratorium, binatang dalam olahraga perburuan dan lain-lain. 

Sebagai penutup, Webster memberi gambaran ikhtisar tentang apa tindakan yang 

masih perlu dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

binatang. Yang utama adalah kemampuan, merasa kasihan, dan sistem untuk 

meningkatkan kesadaran dalam masyarakat yang jelas dan efektif.  Akhirnya, para 

pembaca dapat merasa dengan niscaya bahwa masih ada banyak yang harus 

dilakukan sebelum binatang mempunyai kehidupan yang senang dan bebas dari 

penganiayaan dan penderitaan.  

 

2.8 Kesejahteraan Binatang dalam Konteks Indonesia 

 

Dalam konteks Indonesia, Animal Welfare (Kesejahteraan Binatang) adalah 

konsep yang agak baru dan belum dipahami secara luas. Konsep ini sulit untuk 

diterjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia. Kata „kesejahteraan‟ 

mempunyai arti yang berbeda untuk kebanyakan masyarakat setempat. Pada 

umumnya, istilah „kesejahteraan‟ terkait erat dengan hidupnya manusia. Namun, 

ada LSM binatang di Indonesia, seperti ProFauna, yang menerjemahkan „Animal 

Welfare‟ sebagai „Kesejahteraan Hewan atau Binatang‟. Para pekerja di LSM-

LSM binatang ini mencoba untuk mengajar masyarakat di Indonesia bahwa 

konsep „kesejahteraan‟ tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi untuk binatang 

juga. Karena itu, penelitian ini akan memakai kata „kesejahteraan‟ supaya 

mendukung usaha mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang Kesejahteraan 
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Binatang. Tantangan bahasa dan pendidikan yang dihadapi oleh gerakan 

Kesejahteraan Binatang di Indonesia akan diuraikan secara terperinci dalam bab-

bab berikutnya.  

 

2.8.1  Perundang-undangan 

 

Selama beberapa dasawarsa yang lalu, muncul hukum-hukum untuk melindungi 

flora dan fauna Indonesia yang langka.  Ada beberapa peraturan yang dibuat untuk 

melindungi kehidupan binatang di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menegaskan penjagaan keseimbangan 

ekosistem flora dan fauna di Indonesia. Selain itu pada tahun 1998 ada undang-

undang yang diajukan untuk melindungi satwa liar di luar habitatnya, yaitu, SK. 

Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 479/Kpts-II/1998. Sekarang, undang-

undang itu telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 

P.53/Menhut – II/2006 tentang Lembaga Konservasi. Menurut Bagian Satu, 

Pasal 1 (3),  

„Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan 

atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan 

atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna 

menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya;‟
16

  

 

Selain itu, bentuk lembaga konservasi dijelaskan dan termasuk beberapa kategori 

lembaga, bukan hanya LSM tetapi juga kebun binatang dan taman satwa.  

 

                                                 
16

 "PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.53/Menhut-II/2006."  

P.53/Menhut-II/2006 Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 17 July 2006. Departemen 

Kehutanan. Apr.-May 2006 <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1904>. Pasal 1 (3) 
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Tujuan undang-undang seperti di atas adalah untuk melindungi dan melestarikan 

baik satwa liar yang di alamnya dan yang di luar habitatnya. Walapun demikian, 

ternyata permasalahan dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa liarpun 

belum berakhir karena binatang masih mengalami penderitaan dibawah undang-

undang ini. Misalnya, kebun binatang sebagai salah satu lembaga konservasi yang 

mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal satwa liar dalam upaya penyelamtan 

pun masih belum mampu memberikan kehidupan yang maksimal bagi satwa 

liar.
17

 Pada tahun 2002, dipimpin oleh WSPA dan ProFauna, kondisi binatang di 

sepuluh kebun binatang di seluruh Indonesia diselidiki dan dievaluasi. Menurut 

kesimpulan penelitian ini, kondisi yang dialami binatang di kebanyakan kebun 

binatang ini tidak baik dan kurang memuaskan.
18

 Apalagi, terbukti dari hasil jajak 

pendapat di Jawa Timur ditemukan hanya 43,5% yang menyatakan kondisi kebun 

binatang dalam kondisi baik.
19

  

 

2.9 Peranan dan Manfaat Penelitian ini 

 

Walaupun banyak penelitian sudah dilakukan tentang konsep Kesejahteraan 

Binatang dan Pembebasan Binatang, fokusnya biasanya berasal dari negara Barat. 

Bahkan, sampai dua dasawarsa yang lalu, belum ada penelitian luas tentang 

Kesejahteraan Binatang di Indonesia. Sekarang, ada lembaga konservasi yang 

                                                 
17

 Wardhani, Drh. Luki K. "Masa Depan Satwa Liar Indonesia Akankah Segara Punah...?" Suara 

Satwa. Vol.7, No.2 (2008): 28  
18

 Nursahid, Rosek. Caged Cruelty: The detailed findings of an inquiry into animal welfare in 

Indonesian zoos. Publication. Comp. Rob Laidlaw, Tim Phillips, and Pei-Feng Su. Malang: 

WSPA/KBSK, 2002.  
19

 Wardhani, Drh. Luki K. "Masa Depan Satwa Liar Indonesia Akankah Segara Punah...?": 29 
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bergerak untuk meningkatkan kesadaran tentang binatang di masyarakat setempat, 

dan membantu untuk menghindari kekerasan terhadap binatang.  

 

Meskipun demikian, belum ada banyak penelitian tentang Kesejahteraan Binatang 

di Indonesia, dan dampaknya usaha lembaga konservasi di sini, atau bagaimana 

penduduk setempat memandang binatang dan penganiayaan terhadap binatang. 

Peneliti ini akan berusaha untuk menambah pengetahuan tentang Kesejahteraan 

Binatang di Indonesia.  Khususnya, penelitian ini akan memfokuskan pada 

Kesejahteraan Binatang dari perspektif penduduk setempat di Jawa Timur. Selain 

itu, peneliti ini akan berusaha untuk mengembangkan makalah Webster dalam 

konteks Indonesia dan mengevaluasi apakah pikirannya tentang Kesejahteraan 

Binatang relevan dalam konteks Indonesia.     
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BAB III 

TANTANGAN-TANTANGAN LINGUISTIK 

3.1 Analisa Tantangan-Tantangan Linguistik 

 

Seperti yang telah dibahasi dalam bab dua, terjemahan Animal Welfare kedalam 

bahasa Indonesia adalah salah satu kesulitan utama yang dihadapi peneliti ini. 

Karena tidak ada pandangan mengenai terjemahan Animal Welfare yang sesuai, 

beberapa faktor berbeda harus digambarkan untuk mencari kata dan arti yang jelas 

dan benar dalam bahasa Indonesia.  

 

Tentu saja, jurusan ilmu bahasa adalah jurusan akademik yang sangat relevan 

dalam terjemahan tersebut. Ada kesulitan memilih antara terjemahan harfiah 

melawan terjemahan yang tidak harfiah. Karena terjemahan harfiah Animal 

Welfare kedalam bahasa Indonesia adalah „Kesejahteraan Binatang‟ ada 

kemungkinan kesalahpahaman karena terjemahan itu belum terkenal secara luas 

diberbagai tempat di Indonesia.  

 

Mula-mula, nampaknya seakan-akan kata „kesejahteraan‟ adalah konsep yang 

hanya dipakai bagi manusia, bukan bagi binatang. Bahkan, biasanya tanggapan 

responden terhadap terjemahan „Kesejahteraan Binatang‟ adalah lucu dan mereka 

menolak terjemahan itu. Menurut para responden tersebut, terjemahan yang lebih 

cocok adalah „Perlindungan Binatang‟. Karena ada persetujuan bersama pada 

permulaan penelitian ini bahwa „Kesejahteraan Binatang‟ tidak akan dipahami 

oleh masyarakat, sehingga terjemahan „Perlindungan Binatang‟ dipilih.   
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Namun, konsep „Perlindungan Binatang‟ (dalam bahasa Inggris Animal 

Protection) berbeda kalau dibandingkan dengan konsep Animal Welfare. 

Walaupun ada persamaan antara kedua konsepnya, Perlindungan Binatang 

menyampaikan arti yang tidak dimaksud dalam teori Animal Welfare. Konsep 

Perlindungan Binatang  memberi kesan bahwa binatang perlu dilindungi oleh 

manusia. Di lain pihak, konsep Animal Welfare menegaskan kesejahteraan atau 

kesehatan binatang tidak tergantung kepada peran manusia sebagai „pelindung‟.  

 

Selanjutnya, setelah mewawancarai pekerja dari lembaga konservasi binatang 

seperti ProFauna dan Taman Safari Indonesia II, soal terjemahan Animal Welfare 

menjadi lebih rumit lagi. Rupanya, konsep Kesejahteraan Binatang telah dipakai 

diantara para pekerja kebun binatang dan orang-orang yang bekerja di LSM 

seperti ProFauna. Ternyata, konsep Animal Welfare masih baru di Indonesia, 

tetapi yang ditemukan dalam penelitian ini organisasi yang berhubungan dengan 

konservasi binatang telah mengenal tentang prinsip Animal Welfare. Bahkan, para 

pekerja baik di ProFauna maupun di Taman Safari Indonesia II berusaha untuk 

mengajar penduduk  setempat tentang konsep baru tersebut, yaitu, „Kesejahteraan 

Binatang‟. Oleh karena itu, telah ada peningkatan kesadaran antara para 

mahasiswa dan para pengunjung yang kunjungi kedua lembaga konservasi 

binatang itu.  

 

Tetapi, masih ada kemungkinan kesalahpahaman terjemahan „Kesejahteraan 

Binatang‟ karena konsep itu masih baru. Sebenarnya, dalam situasi ini, kata 

„kesejahteraan‟ dipakai untuk memeberikan “arti  baru” terhadap binatang dan  
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agar artinya sama dengan artinya yang dimaksud dalam konsep Animal Welfare. 

Proses untuk mengajar penduduk setempat tentang konsep baru itu dan 

mencipatakan wacana baru tentang Kesejahteraan Binatang merupakan proses 

yang panjang. Bukan hanya ada kebutuhan untuk meningkatan kesadaran 

mengenai konsep Kesejahteraan Binatang itu tetapi juga terjemahan itu perlu 

mendapat dukungan yang luas dalam masyarakat sebelum ia menjadi konsep yang 

biasa.  

 

Pilihan antara terjemahan Perlindungan Binatang atau Perawatan Binatang dan 

Kesejahteraan Binatang agak sulit. Yang paling penting dalam penelitian ini 

adalah bahwa arti yang sama dengan arti yang dimaksud dalam Animal Welfare 

disampaikan dalam terjemahan Animal Welfare kedalam bahasa Indonesia. Yaitu, 

Animal Welfare adalah teori yang mempunyai ide-ide tertentu dan hanya 

merupakan  salah satu teori yang dikembangkan dari gerakan Pembebasan 

Binatang. Oleh karena itu, ada banyak konsep lain yang mempunyai ide-ide yang 

cukup sama tetapi berbeda kalau dibandingkan dengan konsep Animal Welfare. 

Akibatnya, menerjemahkan arti Animal Welfare dengan tepat agak sulit kalau 

terjemahan yang harfiah tidak dapat dipakai. 

 

Walaupun „Perlindungan Binatang‟ atau „Perawatan Binatang‟ akan dipahami 

oleh masyarakat umum dan menyampaikan cukup banyak ide yang terangkul 

dalam konsep Animal Welfare, tetapi ada ketidaksesuaian antara Animal Welfare 

dan Perlindungan Binatang atau Perawatan Binatang. Ketidaksesuaian atau 

perbedaan itu berakibat sebagian artinya yang dimaksud dalam Animal Welfare, 
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tanpa asumsi-asumsi campur tangan manusia dalam hidup binatang, menjadi 

hilang. Di pihak lain, terjemahan „Kesejahteraan Binatang‟ masih baru dan 

mungkin belum terkenal secara luas. Namun, para pekerja dari lembaga 

konservasi binatang utama di Jawa Timur, telah berusaha untuk mengajar 

masyarakat setempat bahwa „kesejahteraan‟ bukan hanya bagi manusia melainkan 

juga bagi binatang. Sebenarnya, mereka berusaha untuk menciptakan wacana baru 

di Indonesia tentang „Kesejahteraan Binatang‟ yang mengkombinasikan antara 

ide-ide yang lama seperti dalam Perlindungan Binatang dengan ide-ide yang baru 

tentang peran manusia yang baru terhadap binatang. 

 

Yang jelas, ada gerakan binatang di Indonesia yang memakai terjemahan 

„Kesejahteraan Binatang‟. Dan orang-orang dalam gerakan ini ingin 

meningkatkan kesadaran tentang wacana baru tersebut. Oleh karena itu, seperti 

dikatakan sebelumnya penelitian ini akan memakai terjemahan „Kesejahteraan 

Binatang‟ agar mendukung upaya lembaga konservasi binatang tersebut. Tentu 

saja, tantangan pengertian terjemahan itu dapat diatasi dengan menciptakan 

pertanyaan yang sederhana dan jelas bagi responden yang belum mengetahui 

tentang Kesejahteraan Binatang. Pertanyaan fokus pada prinsip dasar dalam 

Kesejahteraan Binatang, mengenai bagaimana masyarakat memandang 

penganiayaan terhadap binatang dan bagaimana mereka memperlakukan binatang. 

Akibatnya, tujuan penelitian ini lebih jelas karena terjemahan akhir lebih 

konsisten dengan gagasan dalam teori Animal Welfare, dan bagi para pembaca 

yang belum sadar tentang Kesejahteraan Binatang, semua konsep dijelaskan 

dengan mendalam dalam penelitian ini.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA: PROFAUNA 

 

4.1 Pendidikan Kesejahteraan Binatang & ProFauna 

 

ProFauna adalah lembaga independen yang bergerak untuk melindungi dan 

melestarikan satwa liar dan habitatnya. Lembaga nirlab ini didirikan pada tahun 

1994 di kota Malang, Jawa Timur Indonesia. Di Indonesia, ProFauna merupakan 

satu-satunya organisasi perlindungan binatang yang mempunyai sistem 

keanggotaan. Anggota ProFauna tersebut memberikan sumbangan sukarela 

kepada ProFauna, dan anggota itu memungkinkan ProFauna untuk memberikan 

kehidupan yang lebih berkwualitas bagi satwa liar.
20

     

 

ProFauna bukan hanya melawan eksploitasi satwa dengan kegiatan seperti 

kampanye dan investigasi, tetapi juga melalui kegiatan pendidikan, pengamatan 

satwa liar dan penyelamatan satwa.
21

 Semua kegiatan ProFauna tersebut bersifat 

non politis dan anti kekerasan. 

 

ProFauna mempunyai dua tujuan utama: 

 Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar 

                                                 
20

 "About Indonesia Taking Action For Indonesian Wild Animals." ProFauna. Mar.-Apr. 2009 

<http://www.profauna.org/content/en/profauna_indonesia_taking_action_for_indonesian_wild_ani

mals.html>.  
21

 "Profil Organisasi Indonesia - Melindungi satwa liar dan habitatnya." ProFauna   
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 Melindungi satwa liar dari kegiatan exploitasi dan perlakukan yang tidak 

layak
22

 

Bagian ini akan fokus pada tujuan peningkatan kesadaran Kesejahteraan Binatang 

dalam masyarakat, dan kegiatan ProFauna untuk meningkatkan kesadaran 

tersebut. Para responden termasuk baik pekerja dari ProFauna maupun peserta 

dalam kegiatan yang diadanya. Misalnya, tokoh pendidikan, aktivis peduli 

lingkungan, masyarakat umum dan mahasiswa.  

Baik wawancara maupun Studi Kasus Animal Week akan diuraikan dalam bagian 

penelitian ini. Yang pertama, wawancara dengan Pendiri ProFauna memberikan 

pandangan mendalam mengenai realitas perlakukan binatang di Indonesia dan 

tingkat kesadaran masyarakat umum tentang penganiayaan terhadap binatang. 

Dari wawancara tersebut informasi tentang organisasi ProFauna dan apa 

dilakukan oleh pekerja-pekerja ProFauna untuk memperbaiki kwualitas hidup 

binatang dapat dijelaskan dengan lebih mendalam.       

 

4.2 Wawancara dengan Pendiri ProFauna: Rosek Nursahid 

 

Pada tanggal 02 April 2009 Pendiri ProFauna Bpk. Rosek Nursahaid 

diwawancarai. Pada waktu wawancara dengan Pendiri ProFauna, Bpk. Rosek 

memberikan pandangannya tentang beberapa isu yang penting mengenai 

hubungan antara Kesejahteraan Binatang dan masyarakat. Yang didiskusikan 

                                                 
22

  Ibid, "Profil Organisasi Indonesia - Melindungi satwa liar dan habitatnya." ProFauna   
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termasuk apakah ada cukup kesadaran tentang prinsip-prinsip dasar Kesejahteraan 

Binatang dalam masyarakat setempat; eksploitasi dan penganiayaan terhadap 

binatang di Indonesia; dan bagaimana para pekerja ProFauna berusaha untuk 

mencegah terjadinya kekerasan terhadap binatang dan memberikan kwualitas 

kehidupan yang maksimal bagi binatang.  

 

Pada tahun 1994 Bpk. Rosek mendirikan ProFauna karena belum ada LSM yang 

berfokus pada isu perdagangan satwa liar yang dilarang di Indonesia. Setelah 

Rosek tamat dari universitas sebagai seorang biologis, minat pertama dalam 

primata, beliau masih menyaksikan satwa liar yang langka dijual di pasar 

Pramuka di Jakarta. Pengalaman itu menjadi ilham untuk mendirikan organisasi 

yang melawan perdagangan satwa liar karena beliau percaya „binatang langka itu 

tidak bisa dijual‟.
23

  

 

Sekarang ada beberapa kantor di beberapa daerah di Indonesia (Malang, Bali, 

Jakarta dan Bengkulu). Menurut Bpk. Rosek, salah satu alasan utama bahwa 

ProFauna dapat mempunyai kantor di seluruh Indonesia adalah karena banyak 

pendukung dan anggota ProFauna membantu operasinya. Apalagi, di kantor 

ProFauna di Malang, ada P-WEC (Petungsewu Wildlife Education Centre) yang 

merupakan bagian ProFauna dan mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan 

pelestarian alam dan satwa. 

 

                                                 
23

 Rosek Nursahid, personal communication, 02 April 2009 
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Selantjutnya, salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan 

tentang tingkat kesadaran mengenai prinsip dasar Kesejahteraan Binatang dalam 

masyarakat umum di Jawa Timur. Bpk. Rosek ditanya apakah masyarakat umum 

sadar tentang konsep Kesejahteraan Binatang. Menurut Bpk. Rosek, „Proses untuk 

meningkatkan kesadaran adalah proses yang panjang‟.
24

 ProFauna baru didirikan 

empat belas tahun yang lalu. Oleh karena itu, kata Bpk. Rosek masih ada banyak 

yang perlu dilakukan sebelum konsep seperti „kesejahteraan‟ dianggap sebagai 

konsep yang bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi binatang. Bahkan, 

menurut Bpk. Rosek, ketika ProFauna baru didirikan, lembaga lingkungan alam 

belum memahami konsep „Animal Welfare‟ juga. Ternyata, fokus yang paling 

penting pada dasawarsa yang lalu hanya seputar isu lingkungan alam saja, belum 

ada fokus pada kehidupan satwa liar atau binatang. Tetapi, sekarang ProFauna 

telah berhasil dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran tentang 

Kesejahtraan Binatang diantara LSM tersebut. Sekarang ProFauna mempunyai 

hubungan yang dekat dengan lembaga lingkungan alam juga. Bpk. Rosek 

menegaskan bahwa „ada tiga aspek pada ekosistem di dunia, yaitu: manusia, 

lingkungan alam dan binatang‟. Dan yang pasti  ProFauna berkampanya untuk 

mempengaruhi pandangan masyarakat supaya binatang tidak dilupakan.   

 

Menurut Bpk. Rosek ada tiga cara yang paling efektif untuk meningkatkan 

kesadaran tentang kesejahtraan binatang:     

 Yang pertama, pendidikan; khususnya untuk generasi anak-anak baru 

karena generasi yang lebih tua seringkali lebih susah untuk diajar. 

                                                 
24

 Ibid, Rosek Nursahid, pc, 02 April 2009 
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 Yang kedua, community development (pengembangan masyarakat); yang 

dapat meningkatkan rasa menghargai terhadap satwa liar dan lingkungan 

alam. 

 Yang ketiga, law enforcement (penerapan hukum); karena tanpa cara 

implentasi yang efektif, undang-undang dapat diabaikan. 

 

Contohnya fungsi pendidikan, ProFauna berkunjung ke sekolah setempat untuk 

mengajar siswa tentang Kesejahteraan Binatang. Karena di kantor ProFauna 

Malang ada P-WEC, murid-muird sekolah dapat pergi ke sana karena ada fasilitas 

yang cocok untuk pendidikan tentang satwa liar dan alam, dan untuk aktivitas 

outbound juga. Misalnya, di P-WEC anak-anak dan remaja diajar tentang 

Kesejahteraan Binatang lewat permainan dan kegiatan yang sederhana. Ide 

„learning by doing‟ ditekankan, seperti dapat dilihat dalam Foto 2. Seringkali 

binatang yang dipelihara dikunci dalam karangkeng tanpa ruang untuk bergerak 

dalam waktu yang 

lama. Kegiatan seperti 

dalam Foto 2 ini 

mendorong anak-anak 

dan dewasa juga untuk 

rasa empati terhadap 

binatang. 

 

Foto 2 
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Harapan ProFauna adalah  pengalaman pendidikan yang diberikan kepada anak-

anak dan remaja dapat menjadi inspirasi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap 

satwa.  

 

Apalagi, ProFauna bekerja bersama-sama dengan komuntias di pedesaan dan 

mempunyai program pendidikan yang menyenangkan bagi masyarakat di desa 

juga. Pada waktu wawancara Bpk. Rosek berkata bahwa salah satu kegiatan 

ProFauna tahun ini adalah mengunjungi desa untuk  memutar film untuk ditonton 

masyarakat. Pekerja-pekerja ProFauna pergi ke desa-desa di Jawa Timur dan 

membawa peralatan film sehingga orang di desa itu dapat menonton film populer. 

ProFauna mempertunjukkan film populer untuk menarik perhatian masyarakat. 

Setelah masyarakat berkumpul untuk menonton film, ProFauna menggunakan 

kesempatan yang ada untuk menunjukkan film konservasi. Peneliti mempunyai 

kesempatan untuk mengikuti proses ini di desa yang terletak di dusun Jarak Ijo di 

Taman Nasional, Bromo, pada tanggal 25 April 2009 (lihat Foto 3). Setelah 

setengah pemutaran film populer, ProFauna menunjukkan film konservasi dan 

setelah itu peserta desa 

ditanya tentang pesan-

pesan dalam film 

konservasi itu dan 

diberikan hadiah kalau 

memberikan jawaban 

yang benar. 

 

 

Foto 3 
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Menurut Bpk. Rosek, kegiatan itu hanya salah satu cara yang digunakan oleh 

ProFauna untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya untuk melindungi 

satwa liar dan mempengaruhi cara penduduk setempat memperlakukan binatang 

selayak. Karena orang di desa kadang-kadang diminta untuk menangkap satwa 

liar oleh beberapa orang kaya dengan imbalan uang, program pendidikan seperti 

menonton film sangat penting. Penting baik untuk mencegah perdagangan satwa 

yang dilarang maupun mencegah penderitaan yang dialami oleh satwa liar itu jika 

ditangkap dan tidak dipelihara dengan baik.  

 

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bpk. Rosek apakah ada kesulitan yang 

dialami ProFauna untuk meningkatkan kesadaran tentang Kesejahteraan Binatang 

diantara orang-orang miskin di desa. Para orang miskin merupakan bagian besar 

dalam masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu mereka mempunyai dorongan  

untuk menangkap satwa liar yang langka untuk dijual kepada orang kaya. 

Meskipun demikian, Bpk. Rosek berpendapat bahwa tidak ada kesulitan untuk 

meningkatkan kesadaran tentang Kesejahteraan Binatang diantara orang-orang 

miskin. Bahkan, ada lebih banyak kesulitan untuk mengajar para orang kaya 

tentang Kesejahteraan Binatang.  

 

Ternyata, yang pergi ke desa-desa untuk membeli satwa liar yang langka adalah 

orang kaya, dan mereka akan memberi banyak uang untuk satwa itu. Jika orang 

kaya tidak pergi ke desa, orang miskin tidak akan menangkap satwa liar untuk 

dijual kepada mereka. Sayangnya, orang kaya ingin memiliki satwa liar yang 

langka karena mempunyai satwa langka dianggap sebagai tanda kebesaran. Oleh 
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karena itu, lebih sulit untuk mencegah agar perdagangan satwa liar terulang lagi. 

Sehingga pekerja-pekerja ProFauna berusaha untuk meningkatkan kesadaran 

diantara penduduk desa yang terletak di hutan. Dengan demikian, diharapkan jika 

ada orang kaya yang meminta mereka untuk menangkap satwa liar, orang di desa 

akan menolaknya. 

 

Menurut Bpk. Rosek, walaupun ada undang-undang untuk melindungi lingkungan 

alam dan satwa liar yang langka, belum ada undang-undang yang hanya fokus 

pada Kesejahteraan Binatang. Apalagi, walaupun orang-orang dilarang untuk 

melakukan jual-beli satwa yang dilindungi dibawah undang-undang, undang-

undang itu belum diterapkan dengan cara yang paling efektif atau dengan 

hukuman yang berat. Katanya Bpk. Rosek, ada hukuman maksimal lima tahun di 

dalam penjara jika seseorang melakukan jual-beli satwa yang dilindungi, tetapi 

biasanya orang tersebut hanya akan dipenjara selama tiga bulan setelah proses 

pengadilan. Selain itu, masalah korupsi juga menjadi penyebab hukuman tak 

selalu dilaksanakan. Namun, untungnya ProFauna berkampanye supaya ada 

hukuman minimal setahun untuk perdagangan satwa liar yang dilarang dan telah 

sukses di Jarkarta.  

 

Akhirnya, peran dan pengaruh agama untuk meningkatkan kesadaran tentang 

Kesejahteraan Binatang dalam masyarakat di Jawa Timur didiskusikan. Peran dan 

pengaruh agama sangat besar di Indonesia karena kebanyakan warganegara di 

Indonesia taat mengikuti agamanya. Kebanyakan penduduk di Indonesia 

beragama Islam juga, dan Bpk. Rosek percaya bahwa ajaran dalam Al-Qu‟ran 
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memberikan contoh yang sangat relevan untuk mempengaruhi cara masyarakat 

memperlakukan binatang. Ajaran itu mendorong manusia untuk memperlakukan 

binatang dengan baik karena binatang adalah cipataan Tuhan juga. Tetapi, 

seringkali cerita dalam Al-Qu‟ran tentang perlindungan binatang tidak diajar oleh 

ulama karena cerita-cerita lain terlalu diberikan fokus yang lebih besar pada waktu 

khotbah. Oleh karena itu, Bpk. Rosek berkata bahwa di ProFauna ada program 

pendidikan Kesejahteraan Binatang untuk ulama. Akibatnya, para ulama tersebut 

dapat menyebarkan informasi tentang Kesejahteraan Binatang lewat agama.  

 

4.3 Studi Kasus: Animal Week 

 

P-WEC (Petungsewu Wildlife Education Centre) adalah bagian dari ProFauna 

yang didirikan pada akhir tahun 2003. P-WEC sebagai pusat pendidikan informal, 

berupaya mengajar masyarakat tentang pelestarian satwa liar dan habitatnya. Ada 

kegiatan bagi semua tamu yang mengunjungi P-WEC. Yang suka petualangan 

dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya lewat program outbound dan 

bagi yang merasa kurang berani, ada kegiatan lain untuk belajar tentang ekosistem 

dan satwa Indonesia yang khas di P-WEC. Program tersebut mendorong 

masyarakat untuk menjadi lebih sadar tentang ekosistem hutan, keragaman satwa 

liar di Indonesia dan ancaman punah terhadap satwa liar, sehingga tentang 

Kesejahteraan Binatang.  

 

Baru-baru ini salah satu kegiatan pendikikan yang dibuat oleh P-WEC sebagai 

bentuk kesadaran masyarakat umum adalah event Animal Week 2009. Tahun ini 
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Animal Week mengambil tema besar „Respect Nature and Wildlife, Love Animal‟. 

Dilaksanakan antara tanggal 25-29 Maret 2009 di P-WEC, program pada waktu 

Animal Week termasuk kegiatan yang menarik maupun menyenangkan. 

Misalnya, ada lomba yang bervariasi, baik untuk anak-anak maupun guru. Selain 

itu, ada diskusi terbuka untuk masyarakat umum mengenai peran keluarga dalam 

pendidikan anak tentang pelestarian alam dan satwa liar. Akhirnya, yang paling 

penting, anak-anak dan orang dewasa yang mungkin sudah lama tidak berinteraksi 

dengan alam diberikan kesempatan untuk „merasakan keindahan alam‟.
25

 

 

Menurut ProFauna,  

„Momen Animal Week yang dibuat P-WEC dan ProFauna ini 

dimaksudkan untuk menambah spirit masyarakat untuk lebih mencintai 

alam dan satwa.‟26
  

 

Penelitian ini akan berfokus pada Animal Week tersebut sebagai studi kasus. 

Kegiatan P-WEC/ProFauna akan diuraikan untuk menarik kesimpulan tentang 

pendidikan Kesejahteraan Binatang dalam masyarakat dan bagaimana peserta 

memandang binatang. Pertanyaan utamanya, „Apakah ada cukup kesadaran 

tentang prinsip dasar Kesejahteraan Binatang‟ dan „Bagaimana penduduk 

setempat berpendapat tentang bagaimana seharusnya binatang diperlakukan dan 

dipelihara‟ adalah fokus yang pokok dalam analisa studi kasus ini.  

 

 

 

                                                 
25

 "Animal Week 2009." Suara Satwa, Vol.8, No.1 (2009): 3 
26

 Ibid, 2 
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4.3.1 Sarasehan: Pendidikan Pelestarian Alam Dalam Keluarga 

 

„Respect Nature And Wildlife, Love Animal‟ 

 

Tema di atas adalah tema utama di P-WEC pada waktu sarasehan yang diadakan 

pada tanggal 28 Maret 2009, dalam rangkaian Animal Week. Sarasehan tersebut 

gratis dan terbuka untuk umum, dan diikuti oleh para hadirin yang antusias 

tentang pelestarian alam dan satwa liar. Dari para hadirin diantaranya ada tokoh 

pendidikan, aktivis peduli lingkungan, masyarakat umum dan mahasiswa.    

 

Topik yang diskusikan dalam sarasehan ini mengenai „Peran Keluarga dalam 

Pendidikan Anak tentang Pelestarian Alam dan Satwa Liar‟. Diskusi dimulai dari 

panitia, yaitu, tiga pembicara:  

 

- Bpk. Suryo W. Prawiroadmodjo ( Pendidik dan Pendiri PPLH Seloliman) 

- Bpk. Lukman F. Firdausi ( Pendidik dan Pendiri Sekolah Dolan ) 

- Ibu Donna Widayana (HRD Grup Araya Malang) 

 

Yang pertama, Ibu Donna sebagai Ibu Rumah Tangga membicarakan pendidikan 

lingkungan alam dalam keluarganya. Ibu Donna menjelaskan beberapa kegiatan 

sehari-hari yang dapat dilakukan oleh keluarga jika mereka ingin membantu untuk 

melindungi lingkungan alam dan melestarikan satwa liar dan habitatnya. 

Misalnya, rumah mewahnya tidak menggunakan AC yang CFC-nya sangat 

berbahaya bagi ozon dan mengakibatkan pemanasan global. Ibu Donna ingin 
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menjadi contoh bagi anaknya sehingga anaknya bukan hanya akan merasa cinta 

terhadap alam dan satwa liar tetapi juga akan menyadari tentang pentingnya 

kehidupan hijau.
27

  

 

Yang kedua, Bapak Suryo memperbincangkan pengalamannya sejak anak kecil 

dan pentingnya peran keluarga untuk mengajar anaknya bagaimana 

memperlakukan binatang dengan baik. Contohnya, semasa kecil Bpk. Suryo 

diajarkan untuk menyisihkan makanan dari biji-bijian untuk burung liar yang 

melewati rumahnya. Akhirnya, pengalaman seperti itu menjadi ilham utama untuk 

lebih cinta terhadap lingkungan alam dan satwa. Sekarang, Bpk. Suryo sebagai 

tokoh pendidikan, mendorong masyarakat, khususnya keluarga-keluarga dan 

anak-anaknya, untuk merasa cinta terhadap lingkungan sekitarnya dan lebih 

menghargai binatang.  

  

Yang terakhir, Bapak Lukman menjelaskan peran sekolah dalam pendidikan anak 

tentang pelestarian alam dan satwa liar. Bpk. Lukman memberikan beberapa 

contoh tentang bagaimana guru-guru dapat berinteraksi dengan anak-anak untuk 

menumbuhkan rasa cinta terhadap alam. Khususnya, Bpk. Lukman menegaskan 

pentingnya bagi anak-anak untuk didorong mengajukan pertanyaan dan 

menginvestigasi kejadian. Misalnya, bertanya „mengapa ada sampah di lapangan 

permainan di sekolah?‟, supaya anak-anak menjadi lebih sadar tentang lingkungan 

sekitarnya.  

 

                                                 
27

 Ibid, "Animal Week 2009." Suara Satwa : 2  
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Sesudah para pembicara selesai, ada diskusi antara pembicara dan peserta. Peserta 

tersebut mengajukan pertanyaan tentang isu-isu yang bermacam-macam. Dari 

pandangan para hadirin, masih ada tantangan yang perlu diatasi jika ingin 

menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan binatang dalam diri anak-anak. Salah 

satu tantangan yang pokok adalah ternyata kurang ada kesadaran diantara para 

orangtua tentang pelestarian lingkungan alam dan satwa liar. Apalagi, generasi 

anak-anak ini seringkali tidak pergi ke hutan karena sekarang hutan lebih jauh dari 

kota-kota. Oleh karena itu generasi baru tidak dapat berinteraksi dengan 

lingkungan alam dan satwa liar dengan mudah.  

 

Dari sarasehan, beberapa cara pemecahan dianjurkan oleh pembicara dan hadirin. 

Diantaranya, anak-anak dan remaja dapat didorong untuk berinteraksi dengan 

lingkungan alam dengan kegiatan seperti trekking (misalnya, mendaki gunung). 

Pada khususnya, salah satu peserta menekankan pentingnya kegiatan seperti 

mengamati satwa liar. Kegiatan seperti itu memberikan anak-anak dan remaja 

kesempatan untuk  menggunakan teknologi seperti kamera untuk mengambil foto 

satwa liar di habitatnya. Karena anak-anak dari kota biasanya tertarik pada 

teknologi, peserta itu berpikir bahwa aktivitas yang menggabungkan aktivitas 

outdoor dengan teknologi akan lebih sukses.  

 

Selain itu, sarasehan memberikan kesimpulan bahwa jika orangtua kurang 

menyadari tentang pentingnya pelestarian lingkungan alam dan pentingnya 

Kesejahteraan Binatang, anak-anak dapat diajar tentang itu di sekolah. Menurut 

hadirin, yang paling efektif adalah kegiatan yang menyenangkan seperti 
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permainan, petualangan dan rekreasi. Selain itu, konsep-konsep tentang 

pelestarian satwa liar seharusnya dijelaskan dengan kata-kata yang sederhana 

sehingga anak-anak dapat mengerti dengan lebih mudah. Bpk. Suryo juga 

memberi nasehat agar anak-anak diberikan kesempatan untuk memelihara 

binatang seperti kelinci di sekolah, supaya mereka belajar bagaimana binatang 

seharusnya diperlakukan dengan baik. 

 

Saresehan ini menunjukkan bahwa ada perhatian diantara anggota masyarakat 

untuk meningkatkan kesadaran dan rasa cinta terhadap binatang dan menjamin 

satwa liar tidak terancam kepunahan. Para hadirin dan panitia juga mengakui 

bahwa masih ada banyak yang perlu dilakukan untuk mendorong semua 

masyarakat untuk menjadi sadar tentang perlunya menghargai binatang dan 

bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut terhadap binatang.  

 

4.3.2 Lomba menggambar 

 

Pada tanggal 26 Maret 2009, lomba menggambar diselenggarakan P-WEC untuk 

siswa SD. Menurut P-WEC, lomba menggambar adalah lomba pendidikan karena 

dari kompetisi kreativitas ini adalah: 

 

„nilai pesan moral tentang kepedulian pelestarian alam dan satwaliar untuk 

anak-anak sebagai generasi penerus.‟
28

 
 

 

                                                 
28

 Ibid, "Animal Week 2009." Suara Satwa : 2 
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Pelaksanaan lomba tersebut mengambil lokasi di daerah outdoor jadi peserta 

dapat menikmati alam sambil menuangkan ide mereka tentang alam dan satwa liar 

dalam selembar kertas. Sementara anak-anak menggambar, orangtua menikmati 

keindahan alam di sekitarnya juga. Bagi penelitian ini, mereka diminta untuk 

mengisi daftar pertanyaan saat  mereka menunggu lomba selesai.  

 

Daftar pertanyaan tersebut diberikan kepada peserta Animal Week, yaitu, 

orangtua yang membawa anak-anak mereka ke P-WEC sehingga anak mereka 

dapat berpartisipasi dalam lomba menggambar dan permainan pendidikan lain. 

Daftar Pertanyaan yang sama juga diberikan kepada pekerja di ProFauna dan      

P-WEC sehingga jawabannya dapat dibandingkan dengan jawaban peserta 

Animal Week. 

 

4.3.2.1 Jumlah Responden 

 

Jenis kelamin Peserta Animal Week 

 

PF/P-WEC 

Perempuan 9 5 

Laki-laki 6 6 

Tabel 1 (Sumber: Hasil Penelitian) 

 

Jumlah responden termasuk lima belas peserta dan sebelas pekerja ProFauna/P-

WEC. Dari keseluruhan responden ini, ada lebih banyak perempuan yang mengisi 

daftar pertanyaan daripada laki-laki.  
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Umur Peserta Animal Week PF/P-WEC 

20-24 1 2 

25-29 2 5 

30-34 2 0 

35-39 6 3 

40-44 3 1 

45-49 1 0 

Tabel 2 (Sumber: Hasil Penelitian) 

 

Semua responden berumur dibawah 50 tahun dan rata-rata umur peserta adalah 

37,7 tahun, sementara rata-rata umur pekerja ProFauna/P-WEC adalah 30 tahun.  

 

4.3.2.2 Hasil  dan Analisa Daftar Pertanyaan 

 

Para responden menjawab empat belas pertanyaan dan memberikan jawaban baik 

yang ditulis maupun yang dilingkari dari beberapa pilihan. Pertanyaan tersebut 

didesain untuk dapat ditarik kesimpulan tentang baik pandangan peserta Animal 

Week maupun pandangan pekerja ProFauna/P-WEC. Responden tersebut ditanyai 

mengenai kesadaran dan prinsip dasar Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur.  

 

Dari jumlah peserta yang mengikuti Animal Week, 93% tertarik pada baik 

lingkungan alam maupun binatang. Diantaranya, karena „binatang juga perlu 

disayang‟ dan untuk menjaga „keseimbangan paru-paru dunia‟. Disamping itu, 

menurut sudut pandang salah satu peserta, ada „banyak pengetahuan yang didapat 
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dari macam-macam hewan, cara hidup dan sebagainya’. Alasannya dan jawaban 

dari responden lain menunjukkan adanya minat terhadap apa yang dapat dipelajari 

dari binatang dan mengakui pentingnya binatang sebagai salah satu makluk 

Tuhan. Bahkan, menurut seseorang peserta, dia tertarik pada lingkungan alam dan 

satwa karena „Alam dan satwa anugerah  yang Kuasa’. 

 

Setelah itu, 60% responden peserta menjawab bahwa mereka belum mengetahui 

banyak tentang lingkungan alam dan satwa liar, tetapi mengetahui „sedikit saja‟. 

Apalagi, sebelum menjadi pekerja ProFauna/P-WEC, sebagian besar pekerja juga 

memberikan jawaban bahwa mereka hanya mengetahui „sedikit saja‟ tentang 

lingkungan alam dan satwa liar. Menurut semua responden yang menjawab „ya‟ 

atau „sedikit saja‟ pada pertanyaan itu, sekolah dan universitas merupakan faktor 

utama dalam memberikan pendidikan tentang lingkungan alam dan binatang. 

Selain itu, jawaban lain yang dipilih oleh responden berturut-turut adalah „teman-

teman‟, „internet/buku‟ dan „keluarga‟.  

 

Pertanyaan berikutnya yang diberikan kepada responden adalah tentang 

bagaimana pandangan mereka mengenai tingkat penghargaan dan kesadaran 

terhadap binatang di Jawa Timur, pada khususnya di Malang. Rupanya, 60% 

peserta Animal Week dan 81% pekerja ProFauna/P-WEC berpendapat bahwa 

kebanyakan masyarakat di Indonesia tidak menghargai lingkungan alam dan 

satwa liar. Namun, hanya 33,3% dari para peserta Animal Week berpikir bahwa 

tidak ada cukup kesadaran tentang lingkungan alam dan satwa liar di Malang 

sementara 33,3% percaya bahwa sudah ada cukup kesadaran tersebut. Menurut 
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responden dari pekerja ProFauna/P-WEC, 63% berpikir bahwa tidak ada cukup 

kesadaran, lebih banyak dari pada peserta Animal Week. Yang menarik, walaupun 

peserta menjawab bahwa sudah ada cukup kesadaran tersebut, menurut semua 

peserta Animal Week kecuali dua, mereka setuju bahwa ada kebutuhan untuk 

lebih banyak program pendidikan lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang 

lingkungan alam dan satwa dalam masyarakat umum. Jawaban itu cukup menarik 

karena walaupun tidak ada persetujuan bersama terhadap pertanyaan terdahulu 

mengenai tingkat penghargaan dan kesadaran, ternyata mereka setuju lebih 

banyak program pendidikan yang mendorong masyarakat untuk lebih menyayangi 

binatang diperlukan. Tentu saja, para pekerja ProFauna dan P-WEC juga 

menjawab bahwa dibutuhkan  lebih banyak program pendidikan . Hasil tersebut 

tidak mengherankan karena sebagai lembaga konservasi binatang, salah satu 

fungsi utamanya adalah menyediakan program pendidikan untuk masyarakat.  

 

Selanjutnya, responden ditanya tentang eksploitasi terhadap binatang di Indonesia 

dan undang-undang yang melindungi binatang di Indonesia. Yang dapat dilihat 

dari Grafik 1, jawaban mereka kurang tetap. Diantara peserta Animal Week, 40% 

responden setuju bahwa lingkungan alam dan satwa liar dieksploitasi di Indonesia 

sementara 40% berpikir bahwa eksplotasi itu hanya terjadi kadang-kadang di 

Indonesia. Tidak ada responden yang menjawab bahwa tidak ada eksplotasi 

tersebut, sementara responden yang tidak tahu adalah 20% peserta. Di lain pihak, 

menurut semua pekerja ProFauna/P-WEC lingkungan alam dan satwa liar 

dieksploitasi di Indonesia.  

 



46 

 

 

 

Grafik 1 (Sumber: Hasil Penelitian) 

 

Meskipun, kebanyakan responden percaya ada eksploitasi terhadap lingkungan 

alam dan binatang di Indonesia, kebanyakan dari mereka juga menjawab bahwa 

ada undang-undang yang cukup efektif untuk melindungi lingkungan alam dan 

satwa liar di Indonesia. Hanya 33,3% peserta dan 36% pekerja ProFauna/P-WEC 

menjawab bahwa undang-undang tidak cukup efektif, sementara hampir 50% dari 

peserta dan 45% dari pekerja percaya bahwa undang-undang tersebut cukup 

efektif. Meskipun demikian, sebagian besar semua responden menyatakan ada 

kebutuhan akan undang-undang yang lebih keras di Indonesia supaya individu 

yang memperlakukan binatang atau satwa liar dengan kejam mendapat hukuman 

yang lebih berat.  

 

Selanjutnya, yang dapat dilihat dari Grafik 2, menurut 86,6% dari peserta dan 

semua pekerja, masyarakat tidak diperbolehkan memelihara satwa liar. Lagi pula, 
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semua responden percaya bahwa masyarakat tidak boleh memperlakukan binatang 

dengan kejam atau tidak mehiraukannya. Responden yang menjawab bahwa 

masyarakat tidak dibolehkan memelihara satwa liar, memberikan beberapa alasan 

untuk jawabannya. Alasan yang paling utama adalah bahwa „satwa liar itu 

mempunyai fungsi sendiri bagi kehidupan dan fungsi bagi habitatnya‟ dan „lebih 

baik hewan dilepas saja di habitatnya, daripada ditaruh kandang‟. Menurut salah 

satu responden, kalau satwa liar dibiarkan hidup sesuai habitatnya, „sehingga akan 

terjadi keseimbangan dan keindahan alam sehingga paru-paru dunia akan 

terjaga‟. Kebebasan satwa juga ditekankan, karena „hewan-hewan juga 

memerlukan kebebasan dan butuh berkembang biak secara alami‟. Di lain pihak, 

responden yang berpikir bahwa masyarakat dibolehkan memelihara satwa liar 

memberikan alasan yang kurang jelas. Hanya salah satu dari responden tersebut 

menjawab pertanyaan „mengapa/mengapa tidak‟. Menurut responden itu, 

masyarakat dibolehkan memelihara satwa liar „Karena monyet, juga bisa bahasa 

manusia’.  

 

 

Grafik 2 (Sumber: Hasil Penelitian) 
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Seperti dikatakan sebelumnya, semua responden setuju masyarakat tidak boleh 

memperlakukan binatang dengan kejam atau tidak mehiraukannya. Para 

responden memberikan alasan yang cukup sama karena jawaban mereka. Menurut 

sebagian besar responden binatang adalah makluk hidup dan ciptaan Tuhan. 

Misalnya, salah satu peserta Animal Week berkata bahwa „mereka makhluk hidup 

yang berhak bebas di lingkunganya‟ sementara peserta lain menjawab „Satwa 

adalah makluk Allah yang tentunya juga memiliki hal untuk hidup nyaman dan 

aman‟. Disamping alasan tersebut, banyak responden menyatakan alasannya 

bahwa binatang mempunyai perasaan dan perlu disayangi. Contohnya, yang 

dikatakan termasuk „Karena binatang juga bisa merasakan bila diperlakukan 

dengan kejam‟ dan „Karena kita harus menyayangi binatang‟. Salah satu pekerja 

ProFauna juga menegaskan bahwa perlakukan kejam itu „tidak sesuai dengan 

Animal Welfare‟. 

 

Ahkirnya, ada tiga pertanyaan lagi yang diisi. Semua responden kecuali satu dari 

responden peserta Animal Week, berpendapat bahwa baik masyarakat maupun 

individu mempunyai tanggungjawab untuk menjamin bahwa binatang tidak 

diperlakukan dengan kejam. Apalagi, 86,6% dari peserta Animal Week dan 100% 

dari pekerja ProFauna/P-WEC setuju bahwa binatang tidak diciptakan oleh Tuhan 

untuk digunakan oleh manusia. Hanya 13,3% dari peserta Animal Week 

memberikan jawaban sendiri bahwa „tidak semua binatang‟ diciptakan oleh 

Tuhan untuk digunakan oleh manusia dan bahwa binatang diciptakan oleh Tuhun 

untuk „digunakan dan dilestarikan‟ juga oleh manusia. Yang terakhir, 60% dari 

para responden peserta Animal Week dan 63% dari pekerja ProFauna/P-WEC 
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percaya bahwa binatang mempunyai nilai tersendiri, yaitu nilai yang tidak 

dihubungkan dengan manusia tetapi sebagai seekor binatang saja. Rupanya, ada 

sedikit kebingungan yang disebabkan oleh pertanyaan ini. Yang menarik, 

kelihatannya ada responden yang kurang memahami bagaimana binatang dapat 

mempunyai nilai yang tidak dihubungkan dengan manusia. Misalnya, satu 

responden yang memberikan jawaban sendiri, menyatakan „sebenarnya binatang 

masih bisa dihubungkan dengan manusia kalau manusia bisa memperlakukan 

binatang itu dengan baik tanpa dinilai dengan bisnis‟.  

 

Yang dapat disimpulkan dari hasil daftar pertanyaan ini adalah bahwa ada 

kesadaran tentang binatang yang cukup memuaskan diantara para responden. 

Jawaban mereka menunjukkan pengertian tentang prinsip-prinsip dasar 

Kesejahteraan Binatang. Walaupun kadang-kadang responden memberi jawaban 

yang bertentangan, khususnya mengenai tingkat kesadaran dan keefektifan 

undang-undang yang melindungi binatang di Indonesia, kebanyakan responden 

menunjukkan perhatian terhadap binatang. Meskipun demikian, ada kemungkinan 

bahwa jawaban diberikan oleh responden mengenai kebaikan terhadap binatang 

tetapi tidak diterapkan dalam hidup sehari-hari. Namun, karena penelitian ini 

berfokusk pada pandangan penduduk lokal saja, dari para responden ini ada 

pandangan yang menghargai binatang dan mengakui kebutuhan binatang untuk 

bebas dari penganiayaan.  
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BAB V 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA: TAMAN SAFARI INDONESIA II 

 

5.1 Taman Safari Indonesia II 

 

Taman Safari Indonesia II (TSI II) adalah bagian Taman Safari Indonesia I, 

Cisarua, Bogor. TSI II didirikan pada akhir tahun 1997 dan memiliki 365 hektar 

tanah yang terletak di Prigen-Pasuruan, Jawa Timur. Taman Safari dijalankan 

sebagai perusahaan swasta oleh tiga orang saudara laki-laki, Jansen Manansang, 

Frans Manansang dan Tony Sumampau. TSI II adalah tujuan pariwisata yang 

mempunyai atraksi termasuk safari, baby zoo, pertunjukan pendidikan binatang 

dan daerah rekreasi.  

 

5.2 Pengumpulan Data 

 

Taman Safari Indonesia II merupakan bagian pokok dari penelitian ini. Dari 

organisasi seperti TSI II, pengetahuan mengenai bagaimana para pekerja di kebun 

binatang di Indonesia memandang Kesejahteraan Binatang dan memperlakukan 

binatang dapat dikumpulkan. Tambahan pula, informasi tentang program 

pendidikan binatang dan informasi apa yang diberikan kepada penduduk setempat 

dapat diobservasi. Data seperti itu sangat penting dalam penelitian ini karena ada 

banyak orang Indonesia dari Jawa Timur yang mengunjungi TSI II, dan 

pandangan mereka tentang binatang dan bagaimana binatang itu seharusnya 

diperlakukan akan dipengaruhi oleh apa yang dilihat di sana.  
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Peneliti berkunjung dua kali ke TSI II untuk melakukan penelitian, yaitu, satu 

kunjungan yang informal pada tanggal 09 Maret 2009 dan satu kunjungan yang 

formal pada tanggal 15 April 2009. Kunjungan informal dilakukan pada hari libur 

sebagai pengunjung saja, sementara kunjungan formal dilakukan pada waktu hari 

kerja, sebagai peneliti. Kunjungan yang tidak formal dilakukan untuk 

mengobservasi TSI II dari perspektif pengunjung dan mengumpulkan data secara 

anonim agar observasi tersebut dapat dibandingkan dengan data yang 

dikumpulkan sebagai peneliti pada kujungan formal.  

 

Tujuan kunjungan informal di TSI II: 

 Mengobservasi bagaimana binatang diperlakukan  

 Mengobservasi interaksi antara penjaga dan binatang 

 Menonton salah satu pertunjukan pendidikan binatang yang pokok 

 Mewawancarai penjaga 

 

Tujuan kunjungan formal di TSI II: 

 Mewawancarai pegawai dan penjaga binatang 

 Mengobservasi bagaimana binatang diperlakukan  

 Mengobservasi kegiatan untuk siswa SMA 

 Menonton semua pertunjukan pendidikan binatang 

 Mengumpulkan data tentang program konservasi, Kesejahteraan Binatang 

dan program enrichment  

 



52 

 

Pada waktu kunjungan formal, peneliti ditemani oleh seorang representasi TSI II, 

Bpk. Ivan Chandra, yang bekerja di TSI II sebagai Dokter Hewan. Sebagai 

representasi TSI II, Bpk. Ivan menjawab semua pertanyaan peneliti sepanjang 

hari. Jawabannya merupakan bagian yang penting dalam pembahasan pada 

kunjungan kedua, dan menyediakan pandangan yang menarik mengenai 

Kesejahteraan Binatang di TSI II. Yang perlu diketahui, menurut kebijaksanaan di 

TSI II daftar pertanyaan tidak boleh diberikan kepada pekerja/penjaga. Rata-rata 

boleh dikatakan bahwa TSI II ingin menimbulkan kesan yang baik, yang tidak 

terbantah oleh pandangan pekerja/penjaga. Kalaupun ada kesempatan untuk 

berbicara dengan penjaga pada kunjungan formal, biasanya pembicaraan itu 

berlangsung cepat dan diawasi oleh Bpk. Ivan. Oleh karena itu, ada kemungkinan 

jawaban mereka diganti agar reputasi TSI II tidak jatuh. 

 

5.3 Safari Tour 

 

Hal yang paling menarik pada TSI II adalah petualangan taman safari yang 

mengijinkan peneliti untuk naik mobil memasuki hutan sepanjang jalan safari 

untuk melihat berbagai jenis binatang yang berbeda-beda. Taman safari dibagi 

menjadi tiga bagian utama yang merepresentasikan wilayah-wilayah di dunia, 

yaitu, Amerika/Eropa, Asia dan Afrika. Setiap bagian merupakan binatang yang 

berasal dari bagian dunia itu.  

 

Pada waktu kunjungan informal ada banyak pengujung yang berlibur ke taman 

safari karena kunjungan itu dilakukan pada hari libur. Di lain pihak, pada waktu 
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kunjungan kedua yang formal, tidak ada banyak pengunjung karena kunjungan itu 

dilakukan pada hari kerja saja.  

 

Yang dapat ditemukan dari kedua kunjungan tersebut adalah kebanyakan binatang 

terlihat sehat, dan pagarnya luas dan bersih. Selain itu, ada bukti minuman dan 

makanan yang cukup dan cocok. Menurut Bpk. Ivan, TSI II mempunyai program 

Kesejahteraan Binatang dan Enrichment (pengkayaan lingkungan), untuk 

menjamin kwualitas hidup yang maksimal bagi satwa di sana.  

 

Sebenarnya, baik Kesejahteraan Binatang maupun Pengkayaan Lingkungan 

diberikan prioritas dalam cara memperlakukan dan memelihara binatang. Para 

pekerja di TSI II berusaha menyediakan pengayaan lingkungan bagi semua satwa. 

Walaupun program pengkayaan lingkungan agak mahal, cara yang sederhana 

digunakan untuk menghindari rasa bosan terhadap binatang dan memperbolehkan 

binatang bertindak sesuai dengam alaminya. Misalnya, satwa diberikan makanan 

yang bervariasi, makanan itu disebarkan didalam enclosurenya (tanah pagarnya) 

sehingga binatang-binatang tersebut harus mencarinya seperti dalam hutan 

belantara, dan habitatnya didesain seperti habitat alaminya.   

 

Bpk. Ivan menjelaskan pentingnya Kebebasan Lima untuk berbagai jenis satwa di 

TSI II, dan rupanya petunjuk tersebut berusaha diterapkan semaksimal mungkin. 

Dan tentunya, ini nampaknnya merupakan hal yang benar,  seperti dalam 

Kebebasan Lima, binatang perlu disediakan  lingkungan yang sesuai bagi satwa 

tersebut, makanan dan minuman yang cocok, perawatan kalau sakit dan 
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kesempatan untuk bertindak sesuai dengan alaminya. Dari observasi pada waktu 

kedua kunjungan, kebutuhan pokok tersebut terpenuhi bagi kebanyakan satwa.  

   

Meskipun demikian, masih ada beberapa observasi yang menunjukkan adanya 

gangguan pada satwa di TSI II. Yang pertama, jumlah mobil yang tak terbatas  

boleh masuk jalan safari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oleh Karena itu, pada 

hari libur TSI II sangat ramai, akibatnya satwa liar tidak mempunyai privasi dan 

secara konstan mendapat gangguan dari siulan, tepukan, suara ribut dari para 

pengunjung yang ingin menarik perhatian binatang-binatang tersebut. Tambahan 

pula, karena jalan safari macet pada hari libur, ada resiko kecelakaan mobil yang 

lebih besar dengan binatang di jalan safari, pada khusunya karena binatang dapat 

berjalan di jalan safari itu.  

 

Pada kunjungan formal, Bpk. Ivan bertindak sebagai pemandu wisata sepanjang 

kunjungan. Salah satu pertanyaan utama yang diajukan kepada Bpk. Ivan adalah 

apakah jumlah kendaraan menyebabkan satwa merasa terganggu karena mereka 

kehilangan privasi dan dapat terganggu oleh turis yang berlalu lalang. Rupanya, 

satwa yang baru diperkenalkan ke taman safari secara perlahan-lahan sehingga 

satwa tersebut tidak merasa stres.
29

 Apalagi, ternyata binatang dimonitor untuk 

mengamati tanda-tanda stres oleh penjaga di TSI II. Tentu saja, jika satwa merasa 

stres, situasi tersebut bukan hanya berbahaya bagi satwa, melainkan juga tidak 

baik TSI II jika ada binatang yang sakit atau mati.
30

 Menurut Bpk. Ivan, belum 

ada kecelakan antara mobil dan satwa karena selalu ada penjaga yang memastikan 

                                                 
29

 Ivan Chandra, personal communication, 09 Maret 2009 
30

 Ibid, 02 Maret 2009  
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supaya tidak ada satwa yang berada dalam situasi berbahaya akibat tindakan 

pengunjung.
31

 Dari penjelasannya dapat dilihat bahwa ada petunjuk-petunjuk 

yang jelas untuk menjamin bahwa satwa di sana mengalami stres yang paling 

minimal. Meskipun demikian, sementara pada hari-hari biasa petunjuk-petunjuk 

tersebut dapat efektif,  pada hari libur jumlah pengunjung luar biasa banyaknya, 

dan resiko potensi luka dari mobil-mobil dan bis-bis jauh lebih besar. Bahkan, 

pada hari libur penjaga-penjaga kelihatannya tidak memperhatikan jika satwa 

seringkali dekat dengan mobil-mobil di jalan safari atau seringkali hampir 

ditabrak oleh kendaraan-kendaraan turis yang berlalu-lalang.    

 

Selanjutnya, pada waktu kunjungan informal peneliti mengobservasi banyak 

pengunjung yang memberi makanan kepada satwa meskipun pengunjung dilarang 

memberi makan satwa. Menurut Bpk. Ivan pada waktu kunjungan formal, TSI II 

menjual makanan tertentu seperti wortel jadi pengunjung dapat memberi makan 

satwa, tetapi pengunjung dilarang memberi makan lain kepada satwa.
32

 Namun, di 

keluar TSI II ada banyak penjual pisang dan makanan lain, dan makanan itu dibeli 

oleh pengunjung kemudian diberikan kepada satwa di TSI II. Bpk. Ivan 

menyatakan jika pengunjung dilihat oleh pekerja TSI II memberi makan satwa, 

ada pekerja di setiap bagian safari yang akan memberi tahu pengunjung bahwa 

mereka tidak dibolehkan memberi makan satwa.
33

 Ternyata, pada waktu 

kunjungan informal, banyak pengunjung diobservasi memberi makan satwa, 

khususnya kepada orangutan meskipun ada tanda yang menunjukkan itu dilarang. 

Apalagi, walaupun ada pekerja yang melihat pengunjung memberi makan satwa, 

                                                 
31

 Ibid, Ivan Chandra, pc, 09 Maret 2009 
32

 Ibid, 02 Maret 2009 
33

 Ibid, 02 Maret 2009  
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pengunjung tidak diminta berhenti. Walaupun kebanyakan makanan itu hanya 

pisang dan kacang, orangutan di pagar safari jauh lebih gemuk daripada orangutan 

yang tinggal di pagar terletak di baby zoo, di mana tidak ada pengunjung yang 

terlihat memberi makan satwa.  

 

Pada waktu kunjungan formal peneliti menelusuri safari dengan Bpk. Ivan sebagai 

pemandu. Karena hari itu adalah hari kerja, jalan safari jauh kurang ramai dan 

satwa dapat diobservasi dalam suasana yang lebih aman. Tidak ada pengunjung 

yang terlihat memberi makan satwa. Dan dalam setiap pagar satwa kelihatannya 

semangat dan sehat. Meskipun demikian, pada waktu ini, seluruh penampilan 

binatang nampak tidak alami. Ada jeep didepan bis kami untuk memastikan 

semua binatang telah diberi makan dan nampak sehat sebelum bis kami masuk 

pagar baru. Oleh karena itu, semua satwa nampak aktif karena satwa-satwa itu 

ingin makan. Selanjutnya, ketika ditanya tentang mengapa beberapa binatang 

terlihat kurang alami, Bpk. Ivan nampak kurang peduli.  

 

Contohnya, yang dapat dilihat dalam Foto 4, jalan safari melintasi kolam kuda nil, 

yaitu, air yang sama dimana kuda nil hidup dan tinggal. Jika jalan safari ramai 

seperti pada hari libur, air akan menjadi sangat tercemar karena banyak mobil 

melintasi kolam mereka, dimana air ini tidak dapat sama sekali dianggap sehat 

bagi binatang. Bukan hanya itu, kondisi ini juga membahayakan kuda nil. Pada 

hari libur, ada kuda nil yang terpisah dari kolam utama karena tidak dapat 

menyebrang jalan safari karena ada terlalu banyak mobil. Juga, kuda nil seringkali 
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tidak dapat dilihat oleh pengemudi waktu mereka dibawah air, akibatnya ada 

peningkatan bahaya kuda-kuda nil itu terluka. 

 

Foto 4       

 

Selain itu, beberapa binatang menunjukkan perilaku menyimpang yang 

mengindikasikan stres seperti memutar-mutar kepala, berjalan mondar-mandir, 

dan gemetar.
34

 Misalnya, pada waktu kunjungan formal, salah satu beruang di 

jalan safari kelihatannya kurang sehat dan stres, dan terus-menerus mondar-

mandir dengan mata kosong. Walaupun Bpk. Ivan memperhatikan beruang itu dan 

melihatnya dengan serius dari jendela mobil, dengan cepat beliau mencoba untuk 

mengalihkan perhatian peneliti dan pengunjung lain sebelum beruang tersebut 

diperhatikan oleh peneliti atau pengunjung. 

 

                                                 
34

 Webster, John. Animal welfare limping towards Eden : a practical approach to 

redressing the problem of our dominion over the animals:  10-11 
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5.4 Pertunjukan Pendidikan Binatang 

 

Di Taman Safari Indonesia II ada beberapa pertunjukan binatang sepanjang hari. 

Yang pertama, ada pertunjukan pendidikan binatang yang dipresentasikan dalam 

bentuk cerita agar menarik bagi anak-anak dan dapat dipahami dengan lebih 

mudah. Cerita itu tentang pemburu gelap yang ingin menangkap satwa liar di 

hutan, namun akhirnya pemburu itu malah yang ditangkap oleh orangutan. Cerita 

itu memberikan pelajaran kepada hadirin mengenai kejahatan perburuan dan 

mendorong hadirin memiliki rasa cinta terhadap binatang di hutan. Meskipun 

cerita tersebut mengandung nasehat yang baik, kadang-kadang pertunjukannya 

seperti pertunjukan di sirkus.  

 

Misalnya, karena pertunjukan itu memang ingin menghibur hadirin, binatang 

seperti orangutan dilatih berjalan-jalan seperti manusia dan waktu pemburu 

ditangkap, pemburu itu dibawa oleh beberapa orangutan dari panggung. Pasti, 

hadirin senang ketika orangutan memainkan peran di panggung dan bertepuk 

tangan antusias sekali, namun orangutan itu tidak bertindak sesuai dengan 

kebiasaan alamiahnya, salah satu Kebebasan Lima dalam Kesejahteraan 

Binatang.
35

 Tentu saja, hadirin tidak diberi pelajaran sesuatu tentang kenyataan 

hidup orangutan di hutan dan ancaman punah terhadap orangutan di Indonesia 

karena aktivitas seperti perburuan kurang difokuskan pada pertunjukan tersebut.   

 

                                                 
35
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Pertunjukan terakhir di TSI II adalah pertunjukan konservasi satwa liar dan 

lingkungan alam. Bpk. Ivan menyatakan pertunjukan konservasi itu mempunyai 

fokus yang lebih serius pada ancaman-ancaman terhadap satwa liar di Indonesia 

seperti logging dan perburuan binatang.
36

 Tetapi, walaupun ada pesan dan 

pengaruh yang baik, yang mempertunjukkan logging maupun cerita perburuan, 

tetapi masih ada binatang yang bermain di panggung seperti binatang sirkus. 

Contohnya, harimau meloncati sebuah lingkaran berapi dan melintasi sebuah 

papan diatasnya. Sementara harimau itu bermain di panggung, dipertunjukkan 

juga  cerita tentang pemburu gelap yang ingin menangkap harimau itu juga. 

Singkatnya, pemburu gelap yang ingin memburu harimau itu dihadang oleh orang 

lain. Alih-alih menembak harimau, akhirnya, sebuah papan target yang tinggi 

diatas panggung ditembak dan pada saat papan itu jatuh muncul sebuah tulisan 

„Save our Wildlife‟. Pesan itu penting, tetapi pertunjukan masih kurang ada fokus 

pada isu konservasi satwa liar. Sekali lagi, pertunjukan itu lebih menekankan trik-

trik sirkus daripada ancaman bahaya yang dihadapi oleh satwa liar Indonesia.  

 

Pertunjukan lain termasuk pertunjukan harimau, burung, dan gajah. Pada waktu 

pertunjukan itu ada lebih fokus pada sifat jenis binatang-binatang tersebut, dan 

kebutuhan untuk melindungi satwa liar. Ada penjaga yang menjelaskan sifat 

binatang, bagaimana binatang dilatih di Taman Safari Indonesia II dan bagaimana 

binatang bertindak di hutan. Penjaga menegaskan bahwa binatang dalam 

pertunjukan di TSI II, baik seekor harimau, burung atau gajah, hanya 

menunjukkan trik jika mereka menginginkan sesuatu, bukan karena mereka 
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dipaksa. Bpk. Ivan memang menegaskan faktor itu juga, menyatakan ada tiga 

peraturan ketika melatih satwa di TSI II, yaitu, „jangan dipukul, jangan dipukul 

dan jangan dipukul‟.
37

 Meskipun demikian itu, yang dapat dilihat dalam foto-foto 

dibawah, ada harimau yang dilatih untuk minum susu UHT dari tangan penjaga 

(Foto 5), ada seekor gajah yang dilatih untuk melukis (Foto 6) dan ada gajah-

gajah yang berbaris supaya pengunjung dapat berfoto dengan gajah-gajah itu 

(Foto 7). Semua binatang tersebut dilatih untuk menghibur hadirin. Trik-trik 

mereka tidak mempunyai nilai pendidikan yang besar. Walaupun ada 

kemungkinan trik-trik tersebut dapat menghilangkan stereotip, misalnya bahwa 

harimau adalah binatang pemakan manusia, ia mengabaikan kemampuan-

kemampuan alami binatang demi menyenangkan para penonton. Akibatnya, 

pesan-pesan pendidikan tentang konservasi dan mengenai bagaimana binatang 

bertindak di alam, di hutan, menjadi hilang.  

 

Foto 5 
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Foto 6 

 

Foto 7 
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5.5 Observasi Disekitar ‘Baby Zoo’ 

 

Selain dari jalan safari, ada „baby zoo‟ dan daerah rekreasi. „Baby zoo‟ tersebut 

adalah kebun binatang kecil, bukan kebun binatang untuk anak satwa. Pada waktu 

kedua kunjungan, ada kesempatan untuk berbicara dengan penjaga binatang yang 

bekerja di baby zoo tersebut, dan mengobservasi interaksi antara para penjaga TSI 

II dan binatang.  

 

Dari beberapa diskusi singkat dengan penjaga-penjaga binatang tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa mereka merasa cinta terhadap binatang dan sungguh-sungguh 

peduli pada binatang yang mereka pelihara. Walaupun diskusi tersebut diawasi 

pada waktu kunjungan formal, kasih sayang dan antusiasme penjaga terhadap 

binatang tidak bisa disembunyikan. Selain itu, percakapan pertama dengan 

penjaga binatang yang tidak diawasi selama kunjungan informal, menunjukkan 

hasil yang sama. Kebanyakan penjaga sudah lama bekerja di TSI II, seringkali 

lebih lama daripada satu dasawarsa dan biasanya diajar tentang perawatan satwa 

di sana. Menurut penjaga, satwa di TSI II dipelihara dengan baik dan jika sakit 

diperiksa oleh dokter hewan dan diberikan obat yang cocok. Ini mendukung 

observasi-observasi binatang sepanjang jalan safari, dan pendapat-pendapat Bpk. 

Ivan bahwa TSI II mengikuti Kebebasan Lima, yang termasuk kebebasan dari 

penyakit dan luka.  

 

Selain itu,  meskipun binatang-binatang nampkanya dirawat dengan baik 

berdasarkan petunjuk-petunjuk Kesejahteraan Binatang, para pengunjung 
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diizinkan untuk berfoto dengan anak binatang sepanjang hari. Ini artinya anak 

binatang menjadi subyek kilatan kamera mulai dari kebun binatang buka sampai 

tutup, dengan waktu istirahat yang singkat saja. Meskipun anak orangutan dan 

anak harimau dibawah pengawasan penjaga, mereka tidak mempunyai 

kesempatan untuk bermain dengan alami, seperti anak satwa lain. Apalagi, anak 

satwa itu dipisahkan dengan induknya, dan ditempatkan pada lingkungan yang 

jauh lebih tidak menyenangkan tanpa kesempatan untuk berinterakasi dengan 

teman-teman sejenisnya sepanjang hari. Jawaban Bpk. Ivan tidak peduli ketika 

pertanyaan ketidaknyaman binatang diajukan. Walaupun kegiatan pemotretan 

tersebut menghasilkan uang bagi konservasi, adalah tidak perlu mengurung 

mereka dari buka sampai tutup dan dapat dibatasi pada waktu tertentu saja 

sehingga dapat menghindari penderitaan yang tidak perlu dialami oleh anak 

satwa.  

 

5.6 Konservasi dan Pendidikan 

 

Sebagai lembaga konservasi ex-situ (Konservasi ex-situ adalah konservasi 

tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya), TSI II 

mempunyai fungsi utama untuk mempromosikan konservasi satwa. Semua fungsi 

TSI II sebagai lembaga konservasi satwa telah diatur oleh pemerintah dalam 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006. Dibawah itu, TSI 

II memiliki fungsi edukasi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, tempat 

perlindungan dan pelestarian satwa serta sarana rekreasi yang sehat.
38
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Apalagi, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-

II/2006, etika dan kaidah dalam Kesejahteraan Binatang ditegaskan dalam fungsi 

sebagai lembaga konservasi.
39

 Lembaga konservasi tersebut mempunyai fungsi 

melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa 

sementara menjamin kesejahteraan satwa tersebut dan melalui kegiatan 

penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam.
40

   

 

Bpk. Ivan setuju bahwa konservasi adalah fungsi utama di TSI II. Sumbangan 

yang diberikan kepada TSI II digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang 

ancaman punah satwa liar di Indonesia dan membantu upaya perlindungan 

binatang di alam. Misalnya, jika ada satwa liar yang perlu direlokalisasi karena 

satwa itu dianggap berbahaya bagi masyarakat setempat, Departmen Kehutanan 

seringkali akan menghubungi TSI II untuk meminta bantuan. TSI II juga 

mempuyai captive breeding program (program pengembangbiakan binatang di 

kebun binatang) yang berhasil, pemenuhan kewajibannya dibawah Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 untuk „pengembangbiakan 

dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan 

kemurnian jenisnya‟.
41

 

 

Bpk. Ivan mengakui pentingnya program dan pendidikan untuk meningkatkan 

kesadaran dalam masyarakat. Katanya, TSI II bertujuan untuk „menciptakan 

                                                                                                                                      
P.53/Menhut-II/2006 Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Pasal 1(7)  
39
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proses pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif‟.
42

 Sebagai kebun binatang, 

pengunjung diberikan kesempatan untuk melihat satwa liar di TSI II. Dengan 

sungguh-sungguh, Bpk. Ivan percaya bahwa di TSI II para keluarga dan para 

pengunjung lain dapat diyakinkan bahwa „cukuplah melihat satwa di Taman 

Safari, jangan pemiliki satwa‟.
43

  

 

Salah satu cara lain yang digunakan oleh TSI II untuk meningkatkan kesadaran 

tentang Kesejahteraan Binatang adalah program pendidikan bagi kelompok 

murid-murid. Pada waktu kunjungan formal, ada murid-murid SMA yang 

berpartisipasi dalam program pendidikan tersebut. Sepanjang hari para siswa 

mengikuti serangkaian kegiatan dan berpartisipasi dalam diskusi interaktif dengan 

pegawai pendidikan baik tentang satwa dan habitatnya maupun konservasi dan 

Kesejahteraan Binatang. Contohnya, sesudah pertunjukan harimau pegawai 

pendidikan berbicara tentang pertunjukan harimau, bagaimana harimau dilatih dan 

pentingnya menjamin harimau tidak punah dialam di Indonesia dan di dunia ini. 

Mahasiswa juga didorong untuk menjawab pertanyaan tentang sifat-sifat harimau 

dan habitat alaminya, sementara mengajukan pertanyaan mereka sendiri tentang 

harimau. Suasananya menyenangkan dan diskusi tersebut dibuat untuk menarik 

perhatian murid-murid dan membuat proses pembelajaran menyenangkan dan 

mudah juga.  
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BAB VI 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA: HASIL DAFTAR PERTANYAAN 

 

6.1 Hasil Survei Masyarakat vs Hasil Survei SMA 

 

Yang telah jelas, salah satu tujuan utama penelitian ini adalah menarik kesimpulan 

tentang pandangan masyarakat mengenai prinsip dasar Kesejahteraan Binatang. 

Supaya bisa mengumpulkan pandangan masyarakat yang lebih luas mengenai 

bagaimana penduduk setempat berpikir tentang binatang, daftar pertanyaan 

diberikan kepada responden dari masyarakat umum. Daftar pertanyaan itu 

mempunyai pertanyaan yang berbeda daripada pertanyaan dalam daftar 

pertanyaan yang lalu yang diberikan kepada peserta Animal Week dan pekerja 

ProFauna/P-WEC. Karena daftar pertanyaan sebelumnya dibuat bagi responden 

dalam konteks lembaga konservasi binatang, daftar pertanyaan perlu diganti agar 

sesuai dengan para responden yang kurang spesifik. Walaupun cukup banyak 

pertanyaan masih sama dengan daftar pertanyaan dulu, pertanyaan itu diganti 

sehingga tidak ada asumsi-asumsi adanya latar belakang pengetahuan. Pada 

umumnya, daftar pertanyaannya merupakan pertanyaan yang sederhana sehingga 

dapat dimengerti dengan mudah, dan didesain agar responden berpikir tentang 

bagaimana mereka memperlakukan binatang dan bagaimana masyarakat 

memandang binatang.  
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6.1.1 Jumlah Responden 

 

Jumlah responden termasuk dua kelompok pokok, yaitu, baik responden dari 

masyarakat umum maupun pelajar SMA. Para responden itu dipilih untuk 

menunjukkan perbedaan antara pandangan generasi anak muda sekarang dan 

pandangan dari responden yang bermacam-macam dalam masyarakat. Daftar 

pertanyaannya diberikan kepada responden dari masyarakat umum di Mal Malang 

Town Square pada tanggal 16 Mei 2009, sementara murid-murid SMA diberikan 

daftar pertanyaan pada tanggal 28 Mei 2009.    

 

Jenis kelamin Masyarakat 

Umum 

SMA 

Perempuan 19 13 

Laki-laki 6 12 

Tabel 3 (Sumber: Hasil Penelitian) 

 

Jumlah responden termasuk dua puluh lima responden dari masyarakat dan dua 

puluh lima siswa SMA. Jumlah keseluruhan, ada lebih banyak perempuan yang 

mengisi daftar pertanyaan daripada laki-laki. 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Umur Masyarakat 

Umum 

SMA 

10-14 5 25 

15-19 2 0 

20-24 9 0 

25-29 5 0 

30-34 0 0 

35-39 1 0 

40-44 2 0 

45-49 1 0 

Tabel 4 (Sumber: Hasil Penelitian) 

 

Semua responden dari masyarakat umum berumur dibawah 50 tahun dan rata-rata 

umur responden itu adalah 24,5 tahun, sementara rata-rata umur siswa SMA 

adalah 13 tahun. 

 

6.1.2 Hasil dan Analisa Daftar Pertanyaan 

 

Dari jumlah responden yang diberikan daftar pertanyaan tersebut, 100% siswa 

SMA menjawab bahwa mereka tertarik pada binatang, sementara hanya 64% 

responden dari masyarakat umum memberikan jawaban yang sama. Selanjutnya  

28% responden dari masyarakat umum mengakui bahwa mereka tidak tertarik 

pada binatang dan 8% „tidak terlalu‟ atau „lumayan‟ tertarik pada binatang.  
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Responden dari masyarakat umum ditanya apakah mereka berpikir bahwa 

masyarakat menghargai binatang di Jawa Timur. Jawaban mereka kurang dapat 

disimpulkan, karena 40% tidak setuju sementara 24% setuju dan semua responden 

lain kurang tahu. Meskipun demikian, 96% berpikir bahwa ada kebutuhan untuk 

lebih banyak program pendidikan lokal yang mendorong dan meningkatkan 

kesadaran tentang bagaimana memperlakukan binatang dengan baik. Hasil ini, 

dikombinasikan dengan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa ada 

persetujuan pendapat umum mengenai kebutuhan untuk lebih banyak program 

pendidikan tersebut.  

 

Selanjutnya, semua responden ditanya tentang pandangan mereka mengenai 

pemeliharaan satwa liar atau satwa langka dan apakah responden tahu seseorang 

yang memiliki satwa tersebut. Setengah dari para responden masyarakat umum 

dan 60% dari para siswa SMA menyatakan bahwa mereka tahu seseorang yang 

memiliki satwa liar. Jenis satwa liar itu termasuk monyet, ular, penyu, bermacam-

macam burung dan mamalia lain. Walaupun kebanyakan responden tahu 

seseorang yang memiliki satwa liar, ternyata lebih banyak responden berpendapat 

bahwa masyarakat tidak dibolehkan memelihara satwa liar seperti monyet dan 

burung langka. Sebenarnya, 80% dari para siswa SMA, dibandingkan dengan 

56% responden dari masyarakat umum, berpikir bahwa masyarakat tidak  

dibolehkan memelihara satwa liar tersebut. Sebagian besar responden, baik para 

siswa maupun para masayarkat umum, memberikan alasan yang sama untuk 

pendapat mereka bahwa masyarakat tidak dibolehkan memelihara satwa liar. 

Yang pertama, para responden menyatakan „karena satwa harus dilindungi‟ atau 
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„perlu dilestarikan agar tidak punah‟. Selain itu, katanya beberapa responden, 

dibawah undang-undang di Indonesia masyarakat tidak dibolehkan memiliki 

satwa liar yang langka karena „melanggar undang-undang‟. Kebanyakan 

responden yang berpikir bahwa masyarakat dibolehkan memiliki satwa liar 

tersebut menegaskan bahwa masyarakat hanya dibolehkan jika mereka 

mempunyai pengetahuan dan memelihara satwa liar itu dengan baik. Meskipun 

demikian, menurut salah satu responden dari masyarakat umum, „daripada 

berkeliaran lebih baik dipelihara dan hidupnya lebih terjamin‟.  

 

Jika responden ditanya tentang pandangan perlakukan binatang, semua para 

responden setuju bahwa masyarakat tidak boleh memperlakukan binatang dengan 

kejam atau tidak mehiraukannya. Sekali lagi alasan yang sama diberikan oleh baik 

para siswa SMA maupun para responden dari masyarakat umum. Diantaranya, 

ada cenderung untuk responden memberikan alasan bahwa binatang „ciptaan 

Tuhan‟ dan „makhluk hidup‟. Alasan itu juga sama dengan jawaban diberikan 

kepada para pekerja ProFauna/P-WEC dan para peserta Animal Week. Jawaban 

lain yang diberikan termasuk bahwa binatang „memiliki hak akan kebebasan‟ dan 

„punya hak untuk tidak disakiti‟. Yang paling menarik, salah satu siswa SMA 

yang mengakui „binatang juga perlu kasih sayang‟ juga mengajukan pertanyaan 

yang pokok „bagaimana rasanya jika kita menjadi binatang yang diperlakukan 

dengan kejam?‟. Empati manusia terhadap binatang adalah aspek yang sangat 

penting dalam Kesejahteraan Binatang. Pertanyaan yang diajukan oleh siswa itu 

yang masih anak muda menunjukkan kesadaran yang tinggi mengenai perasaan 
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binatang dan perlunya bagi manusia untuk berpikir bagaimana perlakukan mereka 

berdampak pada binatang.  

 

Yang menarik, walaupun semua para responden setuju bahwa binatang tidak 

boleh diperlakukan dengan kejam atau tidak menghiraukan, masih ada responden 

yang berpikir tidak apa-apa membuang binatang jika mereka kurang suka. Hanya 

80% para responden dari masyarakat umum tidak setuju dengan itu, namun 16% 

setuju tidak apa-apa membuang binatang kalau mereka kurang suka sementara 

satu responden menjawab „kasihan‟ saja. Hasil ini menarik karena menurut 

sebagian para responden itu masyarakat tidak boleh memperlakukan binatang 

dengan kejam atau tidak mehiraukannya, namun jika manusia membuang 

binatang di mana-mana tidak dianggap sebagai perlakukan yang kejam oleh 

mereka. Untungnya, para responden itu hanya sebagian kecil dan mayoritas masih 

berpendapat bahwa membuang binatang hanya karena mereka kurang suka 

binatang itu tidak baik. Sungguh-sungguhnya, menurut 88% para siswa SMA 

binatang tidak seharusnya dibuang hanya karena seseorang tidak suka. 

Kebanyakan para responden juga berpendapat bahwa individu yang 

memperlakukan binatang atau satwa liar dengan kejam seharusnya mendapat 

hukuman yang lebih berat.    

 

Setelah itu, responden dari masyarakat umum ditanya apakah mereka pernah 

mengunjungi kebun binatang, di mana ada binatang dalam sangkar yang kecil dan 

membiarkan orang memberi sisa makanan, dan apakah mereka senang dengan 

kebun binatang itu. Dari Grafik 3, dapat dilihat bahwa kebanyakan para responden 
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itu telah mengunjungi kebun binatang tersebut, namun hanya 40% responden 

tidak senang dengan perlakukan binatang di sana. Tentunya, 28% dari responden 

senang mengunjungi kebun binatang itu sementara sisanya baik belum pernah ke 

kebun binatang seperti itu atau biasanya senang dengan itu.  

 

 

 

Grafik 3 (Sumber: Hasil Penelitian) 

 

Di pihak lain, para siswa SMA ditanya apakah mereka pernah melihat pertunjukan 

kera di mana ada monyet yang disuruh menari dan diiringi dengan musik dan 

apakah mereka senang dengan pertunjukan itu. Menurut hasil jawaban, semua 

telah melihat pertunjukan seperti itu dan yang dapat dilihat dalam Grafik 4, 52% 

senang dengan pertunjukan kera tersebut. Sisanya baik tidak suka maupun 

lumayan senang saja, dan salah satu siswa menjawab „lumayan tetapi ada rasa 

tidak suka juga‟. Sekali lagi, hasil itu menarik karena walaupun semua siswa 

SMA menjawab bahwa masyarakat tidak boleh memperlakukan binatang dengan 

kejam, rantai yang ditaruh dileher monyet sementara monyet itu dipaksa 
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menunjukkan trik untuk hiburan manusia masih dianggap sebagai pertunjukan 

yang menyenangkan. 

 
 

 

 

 

Grafik 4 (Sumber: Hasil Penelitian) 

 

Akhirnya, sebagian besar responden, baik murid-murid SMA maupun masyarakat 

umum setuju bahwa baik masyarakat maupun individu mempunyai 

tanggungjawab untuk menjamin bahwa binatang tidak diperlakukan dengan 

kejam. Apalagi, menurut kebanyakan responden binatang tidak diciptaan oleh 

Tuhan untuk digunakan oleh manusia saja.  

 

Yang kurang jelas adalah jawaban yang diberikan untuk pertanyaaan terakhir 

mengenai apakah binatang mempunyai nilai tersendiri. Pertanyaan itu seringkali 

menyebabkan kebingungan diantara para responden karena rupanya, responden itu 

kurang memahami bagaimana binatang dapat mempunyai nilai yang tidak 

dihubungkan dengan manusia. Katanya salah satu responden, „mmm...bingung 
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hewan yang punya nilai sendiri yang harus dihubungkan dengan manusia‟. 

Dibawah Kesejahteraan Binatang, nilai tersendiri binatang ditegaskan untuk 

mendorong masyarakat untuk menghargai binatang tanpa mempertimbangkan 

nilainya bagi kita.
44

  

 

Pada umumnya, hasil jawaban dari daftar pertanyaan menunjukkan bahwa para 

responden telah menyadari bahwa binatang tidak seharusnya diperlakukan dengan 

kejam. Meskipun demikian, apa yang dianggap sebagai perlakukan yang kurang 

baik oleh para responden kurang jelas. Ada sebagian besar para responden yang 

masih senang jika mereka melihat binatang yang tidak dipelihara dengan baik di 

kebun binatang atau dalam pertunjukan kera. Kelihatannya dalam teori ada 

kesadaran bahwa binatang perlu diperlakukan dengan baik, tetapi dalam 

prakteknya, kurang ada perhatian terhadap binatang yang tidak dipelihara dengan 

baik atau pandangan yang berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai 

perlakukan kejam terhadap binatang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Webster, John. Animal welfare limping towards Eden : a practical approach to redressing the 

problem of our dominion over the animals: 3 
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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

 

Dari pembahasan penelitian ini, ada beberapa kesimpulan jelas yang dapat ditarik. 

Penelitian ini bertujuan mengumpulkan informasi mengenai pandangan 

masyarakat tentang binatang dan bagaimana binatang diperlakukan di Jawa 

Timur. Dari hasil daftar pertanyaan, wawancara dan observasi adalah jelas bahwa  

masyarakat tidak setuju dengan penganiayaan terhadap binatang. Sebenarnya, ada 

kesadaran tentang Kesejahtraan Binatang yang cukup memuaskan dalam 

masyarakat di Jawa Timur. 

 

Walaupun kadang-kadang responden memberi jawaban yang bertentangan, 

kebanyakan responden menunjukkan perhatian terhadap binatang. Kesimpulan ini 

mengejutkan. Sebenarnya, hipotesis pertama penelitian ini adalah tidak ada 

banyak kesadaran tentang prinsip-prinsip dasar Kesejahteraan Bintang di Jawa 

Timur. Tetapi, dari para responden ada pandangan yang menghargai binatang dan 

mengakui kebutuhan binatang untuk bebas dari penganiayaan. Pada khususnya, 

kesimpulan tersebut cukup mengherankan karena sebagian besar para responden 

juga mengakui bahwa satwa liar dieksplotasi di Indonesia dan percaya bahwa 

kebanyakan masyarakat di Malang tidak menghargai binatang. Namun, semua 

responden yang mengisi daftar pertanyaan setuju bahwa masyarakat tidak 

dibolehkan memperlakukan binatang dengan kejam atau tidak menghiraukannya. 

Selain itu, para pekerja di Taman Safari kelihatnya rasa cinta terhadap binatang 
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dan mempunyai program Kesejahteraan Binatang, sehingga binatang diberikan 

kwualitas hidup yang maksimal. Lagi pula, ada bukti bahwa para responden yang 

mengisi daftar pertanyaan mempunyai rasa empati terhadap binatang. Contohnya, 

ada siswa SMA yang mengajukan sebuah pertanyaan „bagaimana rasanya jika 

kita menjadi binatang yang diperlakukan dengan kejam?‟. Tentu saja, rasa empati 

tersebut adalah salah satu prinsip utama dalam Kesejahteraan Binatang.  

 

Kelihatnya ada kesadaran tentang prinsip-prinsip dasar Kesejahteraan Binatang 

dalam masyarakat umum. Meskipun demikian, ada kemungkinan semua 

responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tahu prinsip kebaikan 

terhadap binatang tetapi tidak diterapkan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, 

orang dapat peduli pada binatang tetapi kurang mempunyai pengetahuaan dan 

keahlian untuk memberi binatang kwualitas hidup yang maksimal. Sebagian 

masalahnya adalah konsep Kesejahteraan Binatang belum terkenal secara luas 

dalam masyarakat umum di Indonesia. Akibatnya, petunjuk yang jelas mengenai 

bagaimana memelihara binatang dengan baik, seperti The Five Freedoms, belum 

tersebar dalam masyarakat umum tersebut. Tanpa kesadaran tentang kebutuhan 

dasar binatang untuk diberikan minuman dan makanan yang cocok dan cukup, 

lingkungan yang sesuai bagi binatang dan lain-lain, ada lebih banyak kesempatan 

bagi binatang mengalami penderitaan.  

 

Untungnya ada wacana baru yang berkembang diantara LSM seperti ProFauna 

dan kebun binatang seperti Taman Safari Indonesia II. Organisasi tersebut ingin 

meningkatkan kesadaran tentang konsep Kesejahteraan binatang dalam 
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masyarakat di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Wacana tersebut 

mengkombinasikan antara ide-ide lama yang telah biasa seperti dalam 

Perlindungan Binatang dan ide-ide baru untuk menciptakan konsep baru. Konsep 

baru itu adalah Kesejahteraan Binatang. Konsep tersebut merupakan ide yang 

lebih luas dan mendorong masyarakat untuk berpikir tentang binatang dan 

bagaimana mereka memperlakukan binatang dengan cara yang baru.  

 

Kebudayaan juga mempengaruhi proses pengembangan wacana baru tersebut. 

Baik agama maupun pendidikan mempunyai peran dan pengaruh yang sangat 

besar. Agama mempunyai peran yang penting untuk mendorong pengikut mereka 

memperlakukan binatang dengan baik. Karena mayoritas penduduk beragama 

Islam di Indonesia, ajaran dari Al‟Quran dapat mempengaruhi pandangan 

masyarakat terhadap binatang dengan mudah. Faktor agama tersebut diakui oleh 

pendiri ProFauna. Contohnya, di P-WEC ada program untuk mengajar ulama 

tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian binatang. Sehingga ulama itu 

dapat mengajar masyarakat umum tentang Kesejahteraan Binatang. 

 

Tentu saja, pendidikan adalah bagian yang sangat penting dalam pengembangan 

wacana baru tersebut. Dari hasil penelitian ini, baik pendidikan maupun 

community development (pengembangan masyarakat) mempunyai peran utama 

untuk mempengaruhi bagaimana binatang diperlakukan. Lewat pendidikan, 

masyarakat dapat belajar bagaimana memelihara binatang dengan baik. Lewat 

pengembangan masyarakat baik LSM maupun masyarakat dapat bekerja bersama 

untuk mencegah binatang mengalami penderitaan. Yang jelas dari penelitian ini, 
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kedua faktor itu dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang 

penganiayaan terhadap binatang.  

 

Baik ProFauna maupun Taman Safari Indonesia II berkata bahwa sebagai 

lembaga konservasi mereka mempunyai fungsi pendidikan. Menurut Bpk. Ivan, 

para pekerja di Taman Safari Indonesia II berusaha untuk „menciptakan proses 

pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif‟. Ada baik program pendidikan 

bagi kelompok murid-murid maupun pertunjukan pendidikan binatang bagi semua 

pengunjung. Walaupun pertunjukan pendidikan di Taman Safari dapat mirip 

dengan sirkus, masih ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang 

konservasi binatang. Di ProFauna, ada P-WEC yang mempunyai fungsi sebagai 

pusat pendidikan informal. Menurut observasi dan wawancara di P-WEC, ada 

petunjuk-petunjuk pendidikan yang jelas dan sederhana namun sangat efektif 

untuk meningkatkan kesadaran mengenai Kesejahteraan Binatang. Selain itu, 

ProFauna bekerja bersama-sama dengan kominatas di pedesaan di Jawa Timur 

untuk kegiatan community development seperti pemutaran film. Program 

pendidikan seperti itu baik menyenangkan bagi masyarakat di desa maupun 

berguna untuk meningkatkan kesadaran tentang Kesejahteraan Binatang di desa-

desa yang terpencil.  

 

Tentu saja, dari pendidikan masyarakat akan mendapatkan akses lebih banyak 

pengetahuan tentang Kesejahteraan Binatang. Oleh karena itu, ada kesempatan 

yang lebih besar yaitu mereka akan menggunakan pengetahuan yang mereka 

dapatkan dari pendidikan, sehingga binatang mempunyai hidup yang paling 
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berkwualitas. Walaupun pendidikan Kesejahteraan Binatang tidak memberikan 

jaminan untuk meningkatkan qualitas hidup bagi binatang, ini bagus untuk 

permulaan. Jika masyarakat dapat belajar untuk memperlakukan binatang dengan 

rasa hormat dan kebaikan, kemudian tentunya kesejahteraan untuk semuanya, 

keduanya manusia dan binatang akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. 

Yaitu, jika masyarakat dapat belajar untuk memperlakukan binatang dengan baik, 

kemudian tentunya masyarakat memiliki kemampuan untuk memperlakukan 

sesama dengan rasa hormat dan kemurahan. 

 

7.2 Saran 

 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua tempat penelitian dan sebagian 

masyarakat yang terbatas. Tentu saja, dalam penelitian ini semua warganegara di 

Jawa Timur tidak dapat diwawancarai. Oleh karena itu, masih ada banyak 

perspektif lain mengenai Kesejahteraan Binatang yang belum diuraikan. 

Penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan data mengenai pandangan 

masyarakat terhadap binatang yang lebih luas.  

 

Gerakan Kesejahteraan Binatang di Indonesia masih baru. Para aktivis dalam 

gerakan tersebut berusaha untuk menciptakan wacana baru tentang konsep 

Kesejahteraan Binatang di Indonesia. Akan menarik apabila pengembangan 

wacana baru tersebut diteliti dalam tahun-tahun yang akan datang. Pengaruh 

pendidikan adalah salah satu pengaruh yang paling penting pada saat ini untuk 

meningkatkan kesadaran tentang Kesejahteraan Binatang. Pada tahun-tahun 
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berikutnya akan sangat menarik untuk melihat bagaimana upaya pendidikan itu 

mempengaruhi cara masyarakat memperlakukan binatang. Dan apabila generasi-

generasi penerus mengembangkan sebuah rasa hormat yang lebih besar terhadap 

binatang dan hak binatang untuk bebas dari penderitaan.  

 

Penelitian ini berfokus pada model pendidikan Kesejahteraan Binatang dan 

pandangan masyarakat tentang Kesejahteraan Binatang. Dari fokus tersebut dapat 

ditarik kesimpulan tentang kesadaran mengenai prinsip-prinsip dasar 

Kesejahteraan Binatang dan bagaimana masyarakat memandang bintang. 

Meskipun demikian, penelitian ini tidak meneliti jika prinsip dalam Kesejahteraan 

Binatang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masih ada 

banyak yang dapat diteliti, bukan hanya bagaimana masyarakat berpikir tentang 

bagaimana binatang diperlakukan, tetapi juga tentang realitas bagaimana 

binatang-bintang diperlakukan di Jawa Timur.   

 

Lagi pula, perbandingan internasional dapat dilakukan yang membahas 

Kesejahteraan Binatang di Indonesia dengan Kesejahteraan Binatang di negara-

negara lain. Misalnya, akan menarik membandingkan perbedaan diantara 

masyarakat di Indonesia dan masyarakat di negara Barat. Pada khususnya, 

bagaimana perbedaan standar kehidupan dan perbedaan budaya dan pendidikan 

mempengaruhi bagaimana masyarakat memperlakukan binatang. Tentu saja, 

variabel kemakmuran, pendidikan dan penerimaan sosial semuanya dapat 

mempengaruhi bagaimana petunjuk Kesejahteraan Binatang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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LAMPIRAN 

 

1. DAFTAR PERTANYAAN (Pekerja ProFauna/PWEC & Peserta Animal 

Week) 

 

Nama: ____________________ 

Usia: ______ 

Jenis kelamin: Laki-laki/Perempuan 

Asal:  ____________________ 

 

1. Berapa lama Anda sudah menjadi anggota ProFauna/PWEC? ______________ 

 

2. Kenapa Anda ingin menjadi anggota ProFauna/P-WEC? (lingkari sebanyak 

mungkin) 

a) sesuai dengan hobi 

b) bertemu teman-teman baru 

c) mencintai lingkungan alam 

d) mengamati satwa liar 

e) Yang lain 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

(Pertanyaan 1 & 2 diatas dijawab oleh perkerja ProFauna/P-WEC. 

Pertanyaan 1 & 1.i) dibawah dijawab oleh Peserta Animal Week) 

 

1. Apakah Anda tertarik pada lingkungan alam dan satwa liar? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Lingkungan Alam saja 

d) Satwa Liar saja 

e) Yang lain ________________________  
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1. i) Kenapa/Kenapa tidak? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Apakah Anda sudah mengetahui banyak tentang lingkungan alam dan satwa 

liar? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Sedikit saja 

d) Yang lain ________________________ 

 

3. i) Kalau ya, bagaimana Anda mengetahui tentang lingkungan alam dan satwa 

liar? (lingkari sebanyak mungkin)  

a) sekolah 

b) keluarga 

c) teman-teman 

d) internet/buku 

e) Yang lain ________________________ 

 

4. Menurut Anda, apakah kebanyakan masyarakat menghargai lingkungan alam 

dan satwa liar di Indonesia? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain _______________________ 

 

5. Menurut Anda, apakah ada cukup kesadaran tentang lingkungan alam dan 

satwa liar di Malang? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain ______________________ 



86 

 

6. Apakah ada kebutuhan untuk lebih banyak program pendidikan lokal yang 

mendorong dan meningkatkan kesadaran tentang lingkungan alam dan satwa liar 

dalam masyarakat? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain ______________________ 

 

7. Menurut Anda, apakah lingkungan alam dan satwa liar dieksploitasi di 

Indonesia? 

a) Ya 

b) Tidak  

c) Hanya kadang-kadang 

d) Tidak Tahu 

e) Yang Lain ______________________ 

 

8. Menurut Anda, apakah ada undang-undang yang cukup efektif melindungi 

lingkungan alam dan satwa liar di Indonesia? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain ______________________ 

 

9. Apakah ada kebutuhan akan undang-undang yang lebih keras di Indonesia 

supaya individu yang memperlakukan binatang atau satwa liar dengan kejam 

mendapat hukuman yang lebih berat? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain ______________________ 
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10. Menurut pendapat Anda, apakah masyarakat dibolehkan memelihara satwa 

liar (seperti monyet, burung langka)? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain ______________________ 

 

10. i) Kenapa/Kenapa tidak? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Menurut Anda, apakah masyarakat boleh memperlakukan binatang dengan 

kejam atau tidak mehiraukannya? Misalnya, mengurangnya dalam kerangkeng 

yang kecil, diranti tidak cukup memberi makan, memukulnya kalau binatang 

tersebut melakukan kesalahan, melemparnya dengan batu dll. 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain 

 

11. i) Kenapa/Kenapa tidak? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Apakah baik masyarakat maupun individu mempunyai tanggungjawab untuk 

menjamin bawha binatang tidak diperlakukan dengan kejam? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 
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13. Menurut Anda, apakah binatang diciptakan oleh Tuhan untuk digunakan oleh 

manusia saja?  

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

14. Apakah binatang mempunyai nilai tersendiri, yaitu nilai yang tidak 

dihubungkan dengan manusia tetapi sebagai seekor binatang saja? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

Komentar Lain: 
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2. DAFTAR PERTANYAAN (Masyarakat Umum/SMA) 

 

Nama: ____________________ 

Usia: ______ 

Jenis kelamin: Laki-laki/Perempuan 

Asal:  ____________________ 

Perkerjaan: ____________________ 

 

1. Apakah Anda tertarik pada binatang atau satwa liar? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang lain ________________________  

 

1. i) Kenapa/Kenapa tidak? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Menurut Anda, apakah kebanyakan masyarakat menghargai binatang di 

Indonesia? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain _______________________ 

 

3. Apakah perlu lebih banyak program pendidikan lokal yang mendorong dan 

meningkatkan kesadaran tentang bagaimana memperlakukan binatang dengan 

baik? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain ______________________ 
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4. Apakah Anda tahu seseorang yang mempunyai satwa liar seperti monyet atau 

binatang hutan lain? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

4. i) Kalau ya, binatang itu jenis apa? _____________________________ 

 

5. Menurut pendapat Anda, apakah masyarakat dibolehkan memelihara satwa liar 

(seperti monyet, burung langka)? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain ______________________ 

 

5. i) Kenapa/Kenapa tidak? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Menurut Anda, apakah masyarakat boleh memperlakukan binatang dengan 

kejam atau tidak mehiraukannya? Misalnya, mengurangnya dalam kerangkeng 

yang kecil, diranti tidak cukup memberi makan, memukulnya kalau binatang 

tersebut melakukan kesalahan, melemparnya dengan batu dll. 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain 

 

6. i) Kenapa/Kenapa tidak? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



91 

 

7. Apakah Anda pikir tidak apa-apa membuang binatang kalau Anda tidak suka? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

(Pertanyaan 8 & 9 dibawah dijawab oleh masyarakat umum saja) 

8. Apakah Anda pernah mengunjungi kebun binatang, di mana ada binatang 

dalam sangkar yang kecil dan membiarkan orang memberi sisa makanan? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

9. Kalau Anda pernah mengunjunginya, apakah Anda senang dengan kebun 

binatang itu? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

(Pertanyaan 8 & 9 dibawah dijawab oleh murid-murid SMA saja) 

8. Apakah kamu pernah melihat pertunjukan kera (monyet yang disuruh menari 

dan diiringi dengan musik)? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

9. Kalau kamu pernah melihatnya, apakah kamu senang dengan pertunjukkan kera 

itu? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 
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10. Menurut Anda, apakah individu yang memperlakukan binatang atau satwa liar 

dengan kejam seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Tidak Tahu 

d) Yang Lain ______________________ 

 

11. Apakah baik masyarakat maupun individu mempunyai tanggungjawab untuk 

menjamin bahwa binatang tidak diperlakukan dengan kejam? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

12. Menurut Anda, apakah binatang diciptakan oleh Tuhan untuk digunakan oleh 

manusia saja?  

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

13. Apakah binatang mempunyai nilai tersendiri, yaitu nilai yang tidak 

dihubungkan dengan manusia tetapi sebagai seekor binatang saja? 

a) Ya 

b) Tidak 

c) Yang Lain ______________________ 

 

Komentar Lain: 
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