BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diajukan kesimpulan
penelitian sebagai berikut :
1. Faktor Yang Mempengaruhi Lemahnya Penegakan Hukum Pasal 302
KUHP Terhadap Pelaku Penganiayaan Dan Penelantaran Hewan
Domestik Di Jakartadisebabkan oleh faktor payung hukum peraturan yang
mengatur kesejahteraan hewan domestik yang masih lemah. Hal tersebut
mengakibatkan melemahnya faktor penegakan hukum lainya seperti faktor
penegak hukum dan faktor masyarakat yang juga mempersulit penegakan
hukum terhadap kesejahteraan hewan di Indonesia, khususnya di Kota
Jakarta. Selain itu persoalan yang menyangkut kesejahteraan hewan di
Indoenesia masih belum menjadi fokus perhatian dari pemerintah dan
sebagian besar masyarakat.. Minat dan kesadaran dari masyarakat umum
termaksud aparat penegak hukum terhadap kesejahteraan hewan masih
minim yang dapat dilihat dari maraknya penganiayaan hewan yang
dilakukan oleh masyarakat dan banyaknya aparat hukum yang tidak
mengetahui keberadaan/isi dari peraturan hukum yang mengatur
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kesejahteraan hewan dan lebih berfokus pada penyelesaian kasus
kemanusiaan di masyarakat, sehingga laporan dari masyarakat tentang
adanya kasus penganiayaanyang menimpa hewan, khususnya anjing dan
kucing, jarang sekali ditindaklanjuti dan dibiarkan begitu saja.. Ditambah
faktor kebudayaan sebagian masyarakat Indonesia yang bertentangan
dengan konsep kesejahteraan hewan, seperti mengadakan tradisi adu
bagong antara anjing dan babi hutan sampai mati dan memperjualkan dan
mengkonsumsi daging anjing dalam skala besar, semakin mempersulit
penegakan terhadap kesejahteraan hewan di Indonesia, khususnya di Kota
Jakarta masih sangat sulit untuk ditegakan.
2. Adanya peraturan khusus tentang perlindungan hak dan kesejahteraan
hewan domestik di Indonesia bagi penegak hukum dan para aktivis serta
masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan hewan perlu dibentuk
suatu peraturan hukum yang memiliki payung hukum yang kuat yang
dapat melindungi dan memajukan kesejahteraan hewan peliharaan
domestik di Indonesia, dan dapat menggerakan aparat penegak hukum
untuk menindaklanuti kasus yang penganiayaan yang menimpa hewan,
sehingga dapat menjerat dan memberikan efek jera terhadap pelaku
penganiaya hewan peliharaan domestik. Selain itu, mengingat sejauh ini
belum ada peraturan yang melindung para aktivis dan masyarakat yang
berjuang memajukan kesejahteraan hewan peliharaan domestik, maka dari
itu juga diperlukan suatu peraturan hukum yang dapat melindungi para
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aktivis dan masyarakat yang bergerak berjuang memajukan kesejahteraan
hewan peliharaan domestik di Indonesia.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka disini penulis memberikan beberapa
saran antara lain:
1. Disarankan untuk pemerintah segera merivisi memperkuat payung hukum
peraturan hukum yang mengatur kesejahteraan hewan yang telah ada atau
membuat peraturan hukum tentang kesejahteraan hewan yang secara
spesifik memberikan perlindungan terhadap hewan peliharaan domestik
yang dapat mendorong aparat hukum untuk bertindak menindaklanjuti
kasus penganiayaan yang menimpa hewan serta bisa menciptakan rasa
kesadaran dan tanggung jawab masyarakat umum dalam memeliharan dan
menjaga hewan demi mengurangi tingkat kebiasaan masyarakat yang suka
menelantarkan dan menganiaya hewan.
2. Disarankan untuk pemerintah segera membuat peraturan yang dapat
melindungi dan membantu masyarakat dan para aktivis yang bergerak di
bidang kesejahteraan hewan. Karena sejauh ini masyarakat dan aktivis
yang bergerak untuk memajukan kesejahteraan hewan di Indonesia masih
belum mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Selain itu,
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para aktivis pejuang kesejahteraan hewan seringkali dalam posisi yang
dirugikan ketika berhadapan dengan pelaku penganiaya hewan.
3. Disarankan untuk aparat penegak terutama polisi segera meningkatkan
pengetahuan

dan

kesadaran

untuk

melindungi

dan

memajukan

kesejahteraan hewan di Indonesia, lebih meningkatkan pengetahuan
tentang adanya kesejahteraan hewan di Indonesia, serta selalu siap
membantu dan menanggapi laporan dari masyarakat tentang adanya
kekerasan terhadap hewan yang terjadi di masyarakat dan bertindak secara
adil dan tegas dalam menindaklanjuti pelaku penganiayaan hewan sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
4. Disarankan kepada masyarakat
memelihara

hewan dengan

yang memelihara hewan, supaya

sungguh-sungguh

memperhatikan dan

menjalankan lima konsep kesejahteraan hewan disertai dengan komitmen
yang kuat untuk merawat setiap hewan peliharaan dan makhluk hidup lain.
5. Disarankan kepada masyarakat atau organisasi pecinta hewan, dalam tugas
melindungi,

memajukan

kesejahteraan

hewan

di

Indonesia

dan

menyelamatkan hewan yang terlantar, jangan hanya selalu bergantung
pada kehadiran shelter saja, karena tugas melindungi dan memajukan
kesejahteraan hewan di Indonesia bukan hanya tugas pemilik, pengurus,
dan orang-orang yang bekerja di shelter saja. maka dari itu setiap anggota
masyarakat dan organisasi pecinta hewan bersama dengan shelter harus
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aktif saling bekerja sama dalam memajukan kesejahteraan hewan di
Indonesia.
6. Disarankan untuk pemilik/pengurus Shelter untuk selalu menjalankan
konsep manajemen pengelolaan shelter yang baik serta selalu melakukan
edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum terutama polisi.
Mengingat masih banyak masyarakat dan aparat penegak hukum yang
kesadaran dan pengetahuan akan kesejahteraan hewan di Indonesia masih
sangat rendah.
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