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VISI
Membangun kesadaran manusia 

untuk memperlakukan hewan 
dengan perikehidupan.



4 MISI

1. Kurangi makan daging.

4. Bantu kesejahteraan hewan.

2. Jangan gunakan produk hewani.

3. Jangan sakiti hewan
demi kesenangan.



Seperti halnya kita ingin bahagia dan takut sakit, 
kita ingin hidup dan takut mati,  

begitu pula makhluk lain.

Dalai Lama (1950-?)
Pemenang Hadiah Perdamaian Nobel 1989



KURANGI  MAKAN DAGING



HEWAN MAKAN SEPERLUNYA
MANUSIA MAKAN SEMUANYA

EGO

ECO



TIAP DETIK 1.776 HEWAN DIJAGAL

Dalam 1 tahun, 56 miliar hewan dibunuh untuk 
konsumsi manusia. Angka ini belum termasuk 
burung, reptil, ikan, serangga, dan mamalia laut.

www.animalequality.net/food

HEWAN MAKAN SEPERLUNYA
MANUSIA MAKAN SEMUANYA



BEBAS KETIKA MATI

Hewan ternak dikurung seumur hidup, sebagian 
di kandang yang sempit dan kotor. Mereka keluar 
dari kandang hanya ketika akan dijagal.

http://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/



EKSPLOITASI BAYI

Manusia mengeksplotasi bayi-bayi hewan. 
Anak ayam jantan digiling hidup-hidup untuk 
dijadikan makanan. Anak sapi jantan dikurung 
di kandang sempit selama enam bulan agar 
ototnya tidak berkembang dan dagingnya tetap 
empuk, lalu dijagal.

www.peta.org/features/10-reasons-eat-nuggets/
www.pleasebekind.com/veal.html



CARA SAJI KEJI

Hewan, sama seperti manusia, bisa merasakan 
sakit. Hewan juga merasa takut jika hidupnya 
terancam. Namun kini manusia menciptakan 
trend memasak, bahkan memakan, hewan 
hidup-hidup. Ini sungguh keji.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eating_live_animals



ISI LAUT UNTUK PERUT

85% ikan dieksploitasi untuk konsumsi. 100 juta 
ton ikan dibunuh tiap tahun untuk konsumsi, 
dan terus meningkat. Populasi ikan laut telah 
berkurang 50% dari tahun 1970.

https://en.wikipedia.org/wiki/Overfishing



DIKEMBALIKAN HIDUP-HIDUP

Manusia yang terbunuh hiu: 10 per tahun.
Hiu yang dibunuh manusia: 10.000 per jam!
Manusia memburu hiu demi siripnya untuk 
makanan mewah. Hiu ditangkap, diiris siripnya, 
dan tubuhnya dibuang ke laut. Hiu akan mati 
perlahan-lahan karena kehabisan darah dan tak 
bisa berenang.

www.hsi.org/issues/shark_finning/



HEMAT SUMBER DAYA ALAM

Peternakan membutuhkan pangan 7 kali lipat 
lebih banyak daripada kebutuhan seluruh 
manusia. Proses pengolahan daging pun 
membutuhkan lebih banyak air dibanding 
tumbuhan.

https://essenic.wordpress.com/2015/10/15/climate/



SELAMATKAN HUTAN

30% permukaan Bumi digunakan untuk industri 
peternakan. Sejalan dengan berkurangnya luas 
padang rumput secara global, otomatis satu-
satunya cara untuk memproduksi lebih banyak 
hewan ternak dan pakannya adalah dengan 
membabat hutan alami.

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_meat_
production#Grazing_and_land_use



CARA LAIN HEMAT AIR

Sepertiga air bersih dunia digunakan untuk 
industri peternakan dan pengolahan daging.
Produksi 1 kg daging sapi butuh 43.000 l air.
Produksi 1kg beras butuh 3.500 l air.
Produksi 1 kg kentang butuh 290 l air.

https://essenic.wordpress.com/2015/10/15/climate/

SELAMATKAN HUTAN



PENYEBAB PEMANASAN GLOBAL

Molekul CO2 yang diembuskan ternak sama 
tidak alaminya seperti CO2 yang dikeluarkan dari 
knalpot mobil. Karbon dioksida dari pernapasan 
hewan merupakan penyebab timbulnya 21% gas 
rumah kaca di seluruh dunia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_meat_
production#Grazing_and_land_use



BAHAYA LIMBAH 
KOTORAN HEWAN

Sistem pencernaan dan kotoran hewan 
menghasilkan metana, gas rumah kaca, yang 
23 kali lebih panas daripada CO2. Tidak kurang 
dari 100 miliar ton metana dihasilkan sektor 
peternakan tiap tahunnya.

http://www.cowspiracy.com/facts/

PENYEBAB PEMANASAN GLOBAL



CARA TEREFEKTIF DAN TERMUDAH

Penyebab utama terbunuhnya hewan adalah 
karena kita makan. Jadi, cara terefektif dan 
termudah untuk mengurangi hewan yang 
terbunuh karena konsumsi adalah dengan 
mengurangi makan daging.



TETAP SEHAT TANPA DAGING

Orang yang sedikit/tidak makan daging 
cenderung mengkonsumsi sedikit lemak jenuh 
dan kolesterol, dan lebih banyak asupan vitamin 
C, E, serat, asam folat, potasium, magnesium, dan 
senyawa tumbuhan. Alhasil, kadar kolesterol LDL 
rendah, tekanan darah normal, dan indeks massa 
tubuh terkendali. Hal ini menurunkan risiko 
penyakit jantung dan kanker.

www.health.harvard.edu/staying-healthy/becoming-a-vegetarian



Keagungan dan kemajuan moral sebuah bangsa 
dapat dinilai dari cara bangsa itu  

memperlakukan hewan.

Mahatma Gandhi (1869-1948)
Pejuang kemanusiaan



JANGAN GUNAKAN 
PRODUK HEWANI



MAKE COMPASSION
YOUR FASHION

50 juta hewan dibunuh tiap tahun untuk diambil 
kulitnya. Rubah, kelinci, cerpelai, berang-berang, 
musang, anjing, kucing, chinchilla, rakun, dan 
possum adalah hewan yang paling banyak 
dibunuh untuk diambil bulunya.

www.bornfreeusa.org/facts.php?p=452&more=1



PILIHAN ANDA, 
HIDUP MATI MEREKA

85% industri bulu hewan berasal dari pembiakan. 
Sejak lahir mereka hidup dalam kandang kawat 
sempit sampai akhirnya keluar untuk dikuliti.

http://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/animals-
used-clothing-factsheets/inside-fur-industry-factory-farms/



MATI PERLAHAN

Hewan liar yang diincar bulunya dijebak dengan 
perangkap sadis. Pilihan mereka hanya mati 
kehabisan darah atau dipukuli pemburu.

www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/fur/fur-trapping/



NYAWA UNTUK GAYA

Gas, setrum listrik melalui mulut atau dubur, 
dan mematahkan leher adalah metode yang 
digunakan untuk membunuh hewan yang akan 
diambil kulitnya.

www.veganpeace.com/animal_cruelty/fur.htm



DIKULITI HIDUP-HIDUP

Kelinci, tupai, anjing, dan kucing adalah 
beberapa jenis hewan yang diambil bulunya 
dengan cara dikuliti hidup-hidup.

http://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/animals-
used-clothing-factsheets/inside-fur-industry-factory-farms/



PAKAILAH KULITMU SENDIRI

Setidaknya 440 ribu ular piton dibunuh di 
Indonesia, Malaysia, dan Vietnam hanya untuk 
diambil kulitnya. Angka itu tidak termasuk 
perdagangan ilegal piton yang ditangkap dari 
hutan Indonesia dan Malaysia.

www.peta2.com/blog/snake-skin-fashion-cruelty/



KW LEBIH BAIK DARI ORI

Kulit sintetis adalah kulit imitasi yang tidak 
menggunakan kulit hewan. Kini jenisnya sangat 
beragam dan sangat mirip kulit asli. Kulit sintetis 
dibuat dari bahan polyvinyl chloride (PVC) atau 
polyurethane (PU). Kulit sintetis lebih mudah 
dirawat dan jauh lebih murah daripada kulit asli.

www.whowhatwear.com/faux-fur-shopping



DIBURU UNTUK DIRAMU

Lebih dari 36 spesies hewan terancam punah 
karena diburu untuk diramu, padahal khasiatnya 
banyak yang belum terbukti secara ilmiah.

http://www.smithsonianmag.com/science-nature/ten-threatened-
and-endangered-species-used-in-traditional-medicine-112814487/



JANGAN BURU EMPEDU 
BERUANG MADU

Beruang terkecil di dunia ini merupakan fauna 
khas Provinsi Bengkulu. Kini beruang madu 
terancam punah akibat perburuan. Cairan 
empedu beruang madu masih dijual dalam 
berbagai sediaan, dari kantung empedu utuh, 
hingga pil, bubuk, serpihan, dan salep. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Beruang_madu



CULA BADAK BUKAN OBAT

1 hari 1 badak diburu karena culanya dipercaya 
dapat menyembuhkan kanker dan penyakit 
lainnya. Pada awal abad ke-20 jumlah badak di 
Afrika dan Asia 500.000. Kini jumlahnya menurun 
drastis menjadi 29.000 akibat perburuan.

https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/23/can-
anything-stop-the-rhino-poaching-crisis



SI BELANG HILANG

Hanya tersisa 3 ribuan harimau di alam bebas 
saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, lebih dari seribu 
harimau mati diburu. Hampir setiap bagian 
tubuh harimau diperdagangkan ilegal di seluruh 
dunia.

https://www.reference.com/pets-animals/many-tigers-left-world-
f4f1491a063801d



BIARLAH PARI LESTARI

Populasi pari manta Indonesia menurun 57% 
akibat perburuan. Pari manta banyak diburu 
untuk kulitnya yang dijadikan tas, dompet, dan 
aksesori lainnya.

http://www.greeners.co/flora-fauna/hiu-dan-pari-masih-diburu-
sebagai-tangkapan-utama/



TELITI SEBELUM MEMBELI

500 ribu hewan per tahun digunakan untuk uji 
kelayakan kosmetik dan produk rumah tangga. 
Dengan lebih teliti sebelum membeli, Anda bisa 
menyelamatkan lebih banyak nyawa. Belilah 
produk yang berlogo bebas kekejaman hewan.

http://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/
animals-laboratories/



TETAP GAYA 
TANPA DERITA SESAMA

Tidak memakai produk hewani tidak berarti 
tidak trendi, karena trend dibentuk dari opini. 
Kini makin banyak perancang busana dan 
produsen kosmetika terkemuka yang tak lagi 
menggunakan produk hewani, seperti: Calvin 
Klein, Stella McCartney, Vivienne Westwood, 
Tommy Hilfiger, dan masih banyak lagi.

https://www.thedodo.com/the-9-most-animal-friendly-
and-543512552.html



Sudah jadi tugas kita untuk membebaskan diri,  
dengan memperluas lingkaran kewelasan kita  

untuk melindungi semua makhluk hidup  
dan segenap alam beserta keindahannya.

Albert Einstein (1879-1955)
Ilmuwan, humanis



JANGAN SAKITI HEWAN 
DEMI KESENANGAN



HEWAN BERSENANG 
SELARAS ALAM.

MANUSIA BERSENANG 
DI ATAS DERITA SESAMA.



JANGAN PELIHARA 
SATWA LIAR

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990, Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 
pasal 21 ayat 2:
Perdagangan dan pemeliharaan satwa dilindungi 
adalah dilarang. Pelanggar dari ketentuan ini 
dapat dikenakan hukuman pidana penjara lima 
tahun dan denda Rp100 juta.

https://www.profauna.net/id/regulasi/uu-5-1990-tentang-
konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya



JANGAN TONTON 
SIRKUS LUMBA-LUMBA

Indonesia adalah negara terakhir di dunia yang 
masih menjalankan bisnis sirkus lumba-lumba 
keliling. Sirkus lumba-lumba adalah praktik 
penganiayaan hewan; mulai dari perjalanan 
antar-kota yang panjang dan tanpa air, dibuat 
lapar agar patuh, kolam air klorin, sampai suara 
gaduh di luar batas kemampuan lumba-lumba. 
Lumba-lumba di laut bisa hidup hingga 50 
tahun. Lumba-lumba sirkus hanya bertahan 5 
tahunan.

https://www.brilio.net/news/fakta-mengerikan-di-balik-sirkus-
lumba-lumba-masih-tega-nonton-151103v.html



TOPENG MONYET 
BUKAN TONTONAN

Ratusan monyet dilatih di “sekolah monyet”. 
Monyet-monyet ini sebagian besar hasil buruan. 
Jika tak patuh, monyet akan dibiarkan kelaparan, 
bahkan digantung terbalik tiap hari selama 
berjam-jam. Taring monyet dikikir tanpa bius. Tak 
sedikit monyet yang infeksi setelahnya dan mati.

http://www.jakartaanimalaid.com/domesticcampaigns/free-
dancing-monkeys/



JANGAN TUNGGANGI GAJAH

Walau berbadan besar, tulang punggung 
gajah rapuh, tidak kuat untuk terus-menerus 
menanggung beban pelana besi dan 
manusia. Akhirnya gajah akan lumpuh akibat 
menyenangkan turis-turis di punggung mereka.

https://expertvagabond.com/elephants-in-thailand/



GAJAH BISA BERDUKA

Gajah sangatlah perasa, bisa berduka, bahkan 
menangis jika keluarganya mati. Karena itu,  
gajah stres jika dikurung, dirantai, dan dipukuli.  
Umur gajah yang dikurung jauh lebih pendek 
daripada gajah liar.

http://www.petakids.com/animal-facts/animals-used-
entertainment/elephants/



SUDAHI SABUNG AYAM

Spanyol, Inggris, Perancis, dan 50 negara bagian 
Amerika Serikat melarang sabung ayam.  
Di Indonesia, sabung ayam masih populer, 
bahkan jadi judi online.

http://www.humanesociety.org/issues/cockfighting/facts/
cockfighting_fact_sheet.html



IKAN MERASA SAKIT DAN TAKUT

Jurnal penelitian Applied Animal Behaviour 
Science menemukan bahwa ikan bisa merasakan 
sakit dan bisa merasa takut. Bayangkan sakitnya 
jika mulut Anda dikait dan ditarik, seperti itulah 
sakit yang diderita ikan yang terpancing.

http://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/
fish/fish-feel-pain/



JANGAN TONTON SIRKUS

Hewan-hewan sirkus dikurung seumur hidup 
dan dilatih paksa agar mampu melakukan atraksi. 
Hewan-hewan ini tidak diberi makan bahkan 
dianiaya jika tidak patuh.

https://www.paws.org/get-involved/take-action/explore-the-
issues/circus-cruelty/



LIHAT DI SUAKA ALAM, 
BUKAN DI KEBUN BINATANG

Banyak cara untuk mengamati hewan tanpa 
menyakiti atau memenjarakan mereka. Ilmu 
tentang hewan bisa didapat dari Internet 
maupun televisi. Jika ingin melihat langsung, 
kunjungi suaka alam, alih-alih kebon binatang. 
Anda pun turut membantu suaka alam menjaga 
kelestarian alam dan hewan.

http://www.bbc.com/earth/story/20150715-why-save-an-
endangered-species



Saya tanya orang-orang:
“Mengapa mereka memajang 

kepala rusa di dinding?”
Mereka selalu jawab karena itu cantik.

Saya rasa mama saya cantik,
tetapi saya memajang fotonya.

Ellen DeGeneres (1956-?)
PETA 2009 Woman of the Year



BANTU KESEJAHTERAAN
HEWAN



SIAP PELIHARA?

Pertimbangkan ini sebelum memelihara hewan:
1. Apa hewan itu layak di tempat Anda? 
2. Apa Anda punya waktu untuknya?
3. Apa uang Anda cukup?
4. Apa Anda siap mengurusnya?

https://www.avma.org/public/PetCare/Pages/responsible-pet-
ownership.aspx



ADOPSI 1, TOLONG 2

Dengan mengadopsi 1 hewan dari 
penampungan, Anda menolong 2 nyawa:  
1 yang Anda bawa pulang, 1 yang bakal mengisi 
tempat kosong di penampungan.

http://www.humanesociety.org/issues/adopt/tips/top_reasons_
adopt.html



STERIL SELAMATKAN NYAWA

Bukan cuma manusia yang bisa kelebihan 
populasi. Tiap tahun jutaan kucing dan anjing 
disuntik mati atau menderita sebagai hewan 
liar. Angka-angka yang tinggi ini adalah hasil 
perkawinan yang tak terkendali, yang seharusnya 
dapat dicegah dengan sterilisasi.

http://www.aspca.org/pet-care/general-pet-care/spayneuter-your-
pet



STERIL SEMAKIN SEHAT

Manfaat sterilisasi pada hewan peliharaan: 
- mengurangi kebiasaan pipis sembarangan
- mengurangi kebiasaan berkeliaran
- mengurangi agresi
- mengurangi risiko kanker
- mengurangi kelebihan populasi
- memperpanjang umur

http://www.humanesociety.org/issues/adopt/tips/top_reasons_
adopt.html



HABIS SENANG
BOSAN DIBUANG

7,6 juta hewan terlantar tiap tahun di seluruh 
dunia. 2,7 juta di antaranya disuntik mati.

www.aspca.org/animal-homelessness/shelter-intake-and-
surrender/pet-statistics



SELAMATKAN ORANGUTAN

100 tahun lalu ada 315.000 orangutan di alam 
bebas. Kini hanya tersisa 6.600 orangutan di 
Sumatra, dan 54.000 di Kalimantan. Orangutan 
Sumatra diperkirakan segera punah jika manusia 
tidak melindungi mereka.

http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/great_
apes/orangutans/



JAGA KEBERSIHAN LAUT

9 juta metrik ton sampah plastik dibuang ke 
laut tiap tahun, belum termasuk limbah cair dan 
polutan lainnya.

www.perseus-net.eu/site/content.
php?locale=1&sel=517&artid=565



UNDANG-UNDANG 
HAK ASASI HEWAN

UU Peternakan dan Kesehatan Hewan  
No. 18 Tahun 2009, pasal 66 dan 67:
Pengandangan dan perantaian, termasuk 
kandang yang tidak layak, kekurangan air atau 
makanan; salah urus; penyiksaan. Hukuman 
maksimal 2 tahun penjara. 
KUHP pasal 302; 406; 540; 335.

http://www.isaw.or.id/id/sample-page/regulations-concerning-
animal-welfare-in-indonesia/



UU Peternakan dan Kesehatan Hewan  
No. 18 Tahun 2009, pasal 66 dan 67: 
Praktik kekerasan di masyarakat, termasuk 
pemukulan, penusukan, pencekikan, dan 
pembuangan hewan. Hukuman maksimal 12 
tahun penjara. 
KUHP pasal 302; 406; 335; 170; 540.

http://www.isaw.or.id/id/sample-page/regulations-concerning-
animal-welfare-in-indonesia/



PP No. 95 Tahun 2012, pasal 92:  Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
Setiap orang dilarang menggunakan dan 
memanfaatkan hewan di luar kemampuan 
kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap 
kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan 
kematian hewan.

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe466aad6e5/
node/1060/pp-no-95-tahun-2012-kesehatan-masyarakat-veteriner-
dan-kesejahteraan-hewan



LEPASLAH DENGAN BIJAK

Melepas hewan belum tentu menyelamatkan 
mereka. Melepas hewan di tempat yang salah 
hanya membuat mereka ditangkap kembali. 

https://www.rspca.org.uk/whatwedo/care/release



Pastikan hewan sehat sebelum dilepas 
agar mereka dapat bertahan hidup. 
Selain harus bersaing mencari makan sendiri, 
mereka harus gesit menghindari predator.

https://www.rspca.org.uk/whatwedo/care/release



Pastikan hewan dilepas di habitat yang sesuai. 
Habitat yang tidak tepat hanya membuat hewan 
tidak hidup lama, atau memunahkan spesies 
alami di habitat tersebut akibat rangsakan 
hewan baru.

https://www.rspca.org.uk/whatwedo/care/release



Kasih kepada segenap makhluk hidup
adalah sifat manusia yang paling mulia.

Charles Darwin (1809-1882)
Naturalis, geologis




