
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rasa Sakit Adalah Suatu Indikator Mengukur Moralitas Di Era Sekarang Jika Manusia Sakit Dan 

Enggan Dilukai Karenanya,Maka Hewan Juga Demikian,Sebab Keduanya Adalah Makhluk Hidup 

Yang Dapat Merasakan Sakit –Richard D Ryder- 

 

 

1.1.1 Budaya Masyarakat Terhadap Hewan Peliharaan 

Sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu,peneliti mempercayai bahwa nenek moyang 

manusia dan anjing,telah memiliki suatu ikatan yang sangat erat,salah satu teori menyebutkan 

bahwa nenek moyang anjing tertarik pada sisa-sisa makanan manusia purba,lambat laun anjing 

mulai mendekati manusia,kemudian secara perlahan-lahan manusia menerima kehadiran anjing 

dan mulai menggunakan anjing sebagai hewan pendamping,salah satunya saat manusia 

berburu.Banyak penemuan yang menjelaskan bahwa manusia sudah memanfaatkan anjing sejak 

dahulu,salah satunya adalah temuan mumi anjing di dalam piramid mesir dan gua-gua 

purbakala.Hal ini menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun,manusia serta anjing memiliki sebuah 

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 

1.1.2 Beberapa Alasan Orang Memelihara Hewan Peliharaan 

Selain untuk mengisi kegiatan dan hobi,alasan orang memelihara hewan tidak lain karena 

mereka menyukai hewan.Karena suka dengan salah satu jenis hewan tertentu,orang akan 

melakukan hal-hal agar mereka dapat memelihara hewan,membeli hewan di petshop 

misalnya.Selain itu,kadang orang merasa kasihan terhadap hewan,sehingga mereka mempunyai 

niat untuk memeliharanya,misalnya saat melihat anjing yang dibuang di pasar,orang akan 

langsung mengambil dan memelihara anjing tadi. 

1.1.3 Ditemukan Banyak Kasus Pelanggaran Hak Hidup Hewan 

Di Indonesia sendiri,baik anjing yang dipelihara maupun liar,sering mendapat perlakuan yang 

kasar.Pada tahun 2017,dalam kurun waktu 9 bulan saja terdapat 4 kasus kekerasan terhadap 

anjing,yang bisa dikatakan sudah melewati batas yang disorot oleh media,belum termasuk kasus 

penyiksaan lain yang belum sempat atau bahkan tidak terekspose oleh media.Dengan adanya 

berbagai  permasalahan tersebut,sekelompok masyarakat pecinta hewan mendirikan organisasi-

organisasi untuk membuat tempat penampungan dan mengatasi kekerasan terhadap anjing. 
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Organisasi yang berada di Indonesia contohnya seperti Garda Satwa Indonesia,BAWA (Bali 

Animal Welfare Association),JAAN (Jakarta Animal Aid Network),  Animal Friends Jogja, dan 

Animal Defender Indonesia.Organisasi-organisasi ini merupakan organisasi sosial non profit yang 

bergerak di bidang penampungan hewan khususnya anjing dan kucing yang mengalami 

penganiayaan , penelantaran  dan kekerasan. Organisasi ini menyediakan rumah baru bagi para 

hewan yang mengalami kekerasan,menampung serta menyelamatkan anjing dan kucing yang 

terlantar.Sesungguhnya,baik anjing,kucing maupun hewan peliharaan lain juga mempunyai hak 

untuk hidup. 

1.1.4 Peraturan Pemerintah Tentang Kekerasan Pada Hewan 

Dalam 5 prinsip kesejahteraan hewan,salah satunya adalah bebas dari rasa ketidak nyamanan 

atau penyiksaan fisik,sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 302,UU no 18 Tahun 2009 pasal 66-

67 tentang kesejahteraan hewan,serta UU no 6 tahun 1967 pasal 22 tentang kesejahteraan 

hewan.Pada dasarnya,yang dimaksud kesejahteraan hewan adalah kondisi dimana lingkungan 

yang sesuai bagi hewan,serta terpenuhinya hak-hak dasar untuk hidup layak,dan juga sebagai 

hak mendapatkan perlindungan dan perlakuan oleh manusia dalam perawatan dan tempat 

tinggal. 

 

 Merujuk pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat sebuah kampanye 

berupa iklan layanan masyarakat.Perancangan Komunikasi Visual Tentang Kekerasan Terhadap 

Anjing Melalui iklan layanan masyarakat bertujuan Untuk Menggugah Masyarakat Agar 

Berperan Aktif Dalam Menjaga Kesejahteraan Hidup Anjing 

 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berbagai tindak kekerasan terhadap hewan yang terjadi belakangan ini,bisa berdampak 

serius,baik dari kondisi fisik serta psikologis hewan,maupun sisi psikologis manusia.Tindakan 

kekerasan yang terkesan dibiarkan,dapat menumbuhkan sisi psikopat pada manusia,sehingga 

dampak buruknya tidak hanya terhadap hewan saja,tetapi bisa berdampak buruk ke sesama 

manusia,contohnya penganiayaan,pemerkosaan,hingga pembunuhan 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar perancangan tugas akhir ini tidak melebar, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut: 
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1. Perancangan kampanye visual tentang pelanggaran hak hidup hewan akan terpusat 

pada hewan peliharaan,khususnya anjing .Sedangkan untuk hewan peliharaan lainakan 

berperan sebagai pelengkap pada media tertentu. 

2.  Perancangan terfokus pada ILM dan karya desain komunikasi visual lain yang  

3. mendukungnyaTidak membahas tentang perancangan logo dan elemen serupa 

yang terdapat didalamnya 

4. Ruang lingkup wilayah perancangan adalah kota-Kota besar di Indonesia yang terakses 

jaringan internet 

 

 

1.4. Perumusan Masalah 

- Mengapa orang masih memperlakukan anjing hanya sebatas  properti atau benda? 

- Bagaimana cara menyadarkan masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk memperlakukan 

anjing secara manusiawi? 

1.5. Tujuan Penelitian dan Perancangan 

Tujuan dari perancangan iklan layanan masyarakat  yang akan dilakukan penulis adalah untuk 

menyadarkan animal abuser bahwa anjing juga makhluk hidup,bukanlah suatu benda dan 

mempunyai hak untuk hiduo 

1.6. Manfaat Penelitian dan Perancangan 

 Bagi Institusi Pendidikan  

- Menambah kekayaan karya tulis ilmiah 

- Sebagai acuan untuk melakukan penelitian berikutnya 

- sebagai referensi untuk merancang sebuah iklan layanan masyarakat dan identitas visual 

 Bagi Masyarakat  

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan 

- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak hidup hewan 

- menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis antara masyarakat dan hewan  

 Bagi LSM 

- Bagi organisasi perlindungan seperti Garda Satwa Indonesia,BAWA,Animal Defender 

Indonesia,Profauna Indonesia,ARAC,shelter binatang serta komunitas pecinta hewan,merupakan 

bentuk sosialisasi kampanye sosial kepada masyarakat luas 

- Meningkatkan jumlah anggota volunteer 
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- meningkatkan jumlah sumbangan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan hewan 

 Bagi Hewan 

- Mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi karena kesadaran masyarakat meningkat 

 Bagi Diri Sendiri  

 Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis,serta sebagai syarat kelulusan 

 

 

 

1.7. Metode Penelitian dan Perancangan 

1.7.1 Pengumpulan data premier 

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif dimana penulis 

melakukan penelitian melalui banyaknya kasus pelanggaran hak hidup hewan di 

Indonesia.Melalui metode ini dapat mencari data secara rinci statistik pelanggaran hak hidup 

hewan di Indonesia 

Penelitian dilakukan ke organisasi sosial penyelamat hewan seperti garda satwa 

indonesia,animal friend jogja dan sejenisnya serta komunitas pecinta hewan melalui wawancara 

dan penelitian secara langsung 

1.7.2 Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah 

ada,melalui pencarian berita dan artikel seperti media cetak,internet,website,jurnal serta artikel 

yang berhubungan dengan pelanggaran hak hidup hewan khususnya anjing dan kucing.Data 

sekunder dapat membantu dalam proses perancangan kampanye visual pelanggaran hak hidup 

hewan ini 

1.7.3 Analisis 

Melalui riset yang dilakukan ke lapangan dan proses alur berpikir menggunakan creative brief 
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