
ROOM POLITIK 

Perlunya Revisi Persyaratan Legislator Sebagai Wakil Rakyat dan Penegasan Terhadap Tata 

Cara Berkampanye 

 

Latar Belakang 

Badan legislatif di Indonesia adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia 

dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-

undang oleh badan eksekutif di mana para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 

Struktur-struktur politik yang termasuk ke dalam kategori ini adalah MPR (Majelis 

Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD I dan DPRD II), dan 

DPD (Dewan Perwakilan Daerah). DPR adalah suatu struktur politik legislatif yang punya 

kewenangan membentuk undang-undang dan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi 

perwakilan politik (political representative). 

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa fungsi legislatif berpusat di tangan DPR. 

Angggotanya terdiri atas wakil-wakil partai politik yang melihat segala masalah dari 

kacamata politik. Melalui lembaga ini, masyarakat di suatu negara diwakili kepentingan 

politiknya dalam tata kelola negara sehari-hari. Kualitas akomodasi kepentingan sebab itu 

bergantung pada kualitas anggota dewan yang dimiliki. Konsekuensi logis dari upaya 

membangun DPR yang kuat dan melahirkan produk UU yang baik tentu dengan tingginya 

kompetensi dan kualitas anggota DPR. Kualitas DPR tersebut dapat dilihat dari lulusnya 

caleg sesuai syarat-syarat formal yang ada maupun dari proses kampanye yang sesuai 

dengan asas pemilihan umum yaitu langsung, bersih dan jujur.  Namun bagaimana kalau 

ternyata dalam Undang-undang syarat pendidikan menjadi anggota DPR, dan DPRD hanya 

lulusan SMA? Lalu, bagaimana nasib rakyat yang diwakilkan kepentingannya oleh orang 

yang dalam proses pemilihannya tersebut tidak jujur dan bersih? 

Urgensi 

Mengingat sangat strategisnya fungsi legislasi, maka partai politik harus dapat 

menempatkan kader-kadernya yang mempunyai potensi dalam daftar caleg pada pemilu 

mendatang. Kader baru atau tokoh di luar parpol yang akan dicalonkan sebagai caleg 

haruslah orang yang mempunyai nilai lebih, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi 

bangsa dan negara, apabila nantinya terpilih sebagai anggota DPR. Tidak hanya memenuhi 

syarat-syarat formal untuk menjadi legislator tetapi sikap dan perilaku yang adil, jujur dan 

bertanggungjawab harus dipenuhi oleh setiap wakil rakyat. 

Para kaum intelektual ‘mahasiswa’ harus mendalami masalah diatas baik mengenai 

kualifikasi menjadi seorang legislator sebagai wakil rakyat dalam Pemerintahan, maka 



daripada itu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 

mengadakan Group Meeting Chamber Politik sebagai salah satu rangkaian dalam acara 

Indonesian Agent Summit 2014. 

Contoh Kasus 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

bahwa persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) baik 

di DPR, DPD maupun DPRD salah satunya adalah berpendidikan paling rendah tamat 

sekolah menengah atas dan setingkatnya. Hal ini yang menjadi perhatian bagi kaum 

intelektual ‘mahasiswa’, bagaimana para legislator yang hanya memiliki pendidikan 

minimal SMA/sederajat dapat membuat peraturan perundang-undangan untuk masyarakat 

sedangkan mahasiswa atau yang sudah lulus sarjana pun belum tentu memiliki kredibilitas 

dalam merumuskan suatu peraturan untuk masyarakat.Kenyataannya dapat terlihat di kota 

Cimahi bahwa caleg 2014 Kota Cimahi didominasi oleh lulusan SMA dan pengamat politik 

menilai hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas DPR sebagai badan pemerintahan yang 

memiliki fungsi strategis dalam suatu negara. 

Terlagi banyak sekali sekarang ini para calon legislator dalam proses pencalonan 

dirinya kepada rakyat pun terlampau menggunakan cara-cara yang salah, yaitu seperti calon 

wakil rakyat hanya dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan suara ataupun 

dapat lolos verifikasi dengan mudah untuk mencapai kursi legislator, selain itu para calon 

legislator dalam mengkampanyekan dirinya kepada rakyat sering menggunakan cara-cara 

yang salah yaitu memasang iklan-iklan yang melanggar nilai-nilai keindahan seperti 

memasang poster atau baliho di taman kota, trotoar, jembatan bahkan dipasang dan dipaku 

di batang-batang pohon. 

 

Solusi 

-‐ Calon legislatif harus memiliki pendidikan minimal Sarjana dan memiliki pengalaman 

berorganisasi karena lulusan SMA lebih cenderung kecil kredibilitasnya untuk menjadi 

legislator dibanding Sarjana dan bagaimana menjalankan organisasi fundamental negara 

apabila tidak memiliki pengalaman berorganisasi sebelumnya 

-‐ Lebih diperketat mengenai jalannya pengawasanterhadap pemilu agar calon legislator tidak 

melakukan money politics dan diberikan sanksi yang tegas kepada caleg yang melanggar 

aturan tersebut, serta calon pemilih lebih independen atau bersih dan tidak tergoda dengan 

iming-iming uang yang ditawarkan oleh calon legislatif,  

-‐ KPU menetapkan aturan dan sanksi yang tegas mengenai iklan-iklan parpol dan 

bekerjasama dengan KPI atau Badan Pengawas Pemilu bahwa caleg tidak boleh melakukan 



iklan layanan masyarakat di media elektronik ataupun iklan yang menggangu ruang publik 

dan keindahan lingkungan. 

Identifikasi Masalah 

-‐ Apakah ketentuan dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 

mengenai persyaratan caleg berpendidikan paling rendah SMA/sederajat telah memenuhi 

kriteria untuk seseorang dapat menjadi wakil rakyat? 

-‐ Bagaimana paradigma kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pemilu yang 

jujur dan bersih saat ini? 

-‐ Apakah peraturan KPU mengenai tata cara berkampanye telah dilaksanakan dengan baik? 

-‐ Apakah solusi yang efektif terhadap kampanye caleg yang  masih menyalahi aturan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROOM BUDAYA 

Budaya Indonesia Butuhkan Hak Paten 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang multikulturalisme dan majemuk. Kemajemukan 

Indonesia dapat dilihat dari beragam agama, etnis, budaya, bahasa, dan suku bangsa  yang 

mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu menjadi nilai yang khas bagi bangsa Indonesia yang 

membedakannya dari bangsa-bangsa yang lainnya. Keanekaragaman dan kemajemukan yang ada di 

Indonesia ditetapkan sebagai salah satu identitas nasional  Indonesia. Meskipun berbeda-beda, 

namun kemajemukan itu  tidak memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal 

itu tercermin dari slogan pada lambang negara Indonesia ”Bhinneka Tunggal Ika”, yang artinya 

berbeda-beda namun tetap satu jua. Karakter masyarakat multikulturalisme yang toleran juga 

menjadi salah satu pendukung keselarasan hidup bersama dalam keanekaragaman. 

 

Urgensi 

Kebanggaaan akan kekayaan budaya  dan etnis  negara Indonesia, bukan hanya ditunjukkan 

dalam bentuk pagelaran dan pameran seni semata. Namun, juga harus diiringi dengan  kecermatan 

kita, apakah  seni dan budaya yang telah ada dimasyarakat dilindungi dan disahkan menjadi milik 

Indonesia. Kita menyadari bahwa  budaya dan seni suatu negara adalah hasil kerja keras dan 

warisan bangsa, yang menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa tersebut. Hal tersebut tidak menutup 

kemungkinan terjadinya pengambilan hak milik dan pengakuan dari negara lain. Karena peraturan 

dunia menyatakan bahwa setiap budaya dan seni yang ada di suatu negara, harus memiliki hak 

paten. Agar budaya tersebut tidak direbut dan diakui secara sepihak oleh negara lain, serta  hak 

paten tersebut menjadi bukti nyata bahwa budaya tersebut milik negara aslinya. 

Kasus 

Sayangnya negara Indonesia tidak secerdik dan secermat negara lainnya. Masih teringat di 

benak kita tentang pengakuan beberapa negara lain akan budaya kita. Salah satunya adalah  

Malaysia yang mengakui kain ulos, motif batik parang Yogyakarta dan Reog Ponorogo sebagai aset 

budaya negara tersebut. Ketika berita tersebut terdengar, negara kita belum bisa menunjukkan hak 

paten kepemilikan budaya maupun kesenian tersebut kepada publik sehingga penuntutan hak 

tersebut tidak dapat diproses. Kasus lainnya adalah Kursi Taman dengan Ornamen Ukir khas Jepara 

dari Jawa Tengah oleh oknum WN Perancis, Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional 

(MNC) Belanda, Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang, serta Kopi Toraja dari 



Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang. Banyak sekali bukan kesenian dan budaya kita yang 

diakui oleh negara lain? 

Solusi 

Menanggapi hal tersebut, seharusya sejak awal pemerintah mendaftarkan hak paten seni dan 

budaya negara kita. Jika tidak begitu, maka entah akan berapa banyak lagi seni dan budaya negara 

kita yang diambil alih hak paten dan kepemilikannya oleh negara lain. Solusi atas masalah tersebut 

yang telah dilakukan pemerintah diantaranya dengan menetapkan Hari Batik Nasional (2 Oktober), 

membuat iklan-iklan di media massa maupun elekronik sebagai bentuk publikasi hak paten budaya 

Indonesia dan menjadikan tari tradisional sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah yang 

kemudian ditunjang dengan kegiatan ekstrakulikuler. 

Optimalisasi peran mahasiswa dan pelajar dalam pelestarian seni dan budaya daerah dapat 

dilakukan melalui dua jalur, yaitu intrakurikuler dan ekstrakulikuler. Jalur Intrakurikuler dilakukan 

dengan menjadikan seni dan budaya daerah sebagai substansi mata kuliah; sedangkan jalur 

ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui pemanfaatan unit kegiatan mahasiswa (UKM) kesenian dan 

keikutsertaan mahasiswa dan pelajar dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang 

diselenggarakan oleh berbagai pihak untuk pelestarian seni dan budaya daerah. 

Identifikasi Masalah 

Sebetulnya  tidak bisa menjadi salah negara lain sepenuhnya atas pengambilan hak milik 

tersebut. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ketika budaya negara Indonesia telah diambil oleh 

negara lain, baru tergerak untuk membuat hak patennya? Setelah diklaim oleh negara lain, barulah 

pemerintah sibuk menghimbau warga untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya 

kita. 

Mengacu pada hal tersebut, apa saja upaya yang dapat dilakukan generasi muda untuk 

membantu mengusahakan hak paten kesenian dan budaya Indonesia? Apakah hak paten ini 

merupakan solusi yang paling tepat untuk melindungi hak milik kebudayaan Indonesia? Bagaimana 

solusi bagi kesenian maupun budaya Indonesia yang telah diklaim oleh negara lain? 

 

. Hendaklah kita bersama-sama melestarikan seni dan budaya yang ada di Indonesia, dan 

menjaganya agar hak patennya tidak beralih ke negara lain. Pemerintah diharapkan bertindak cepat 

dan menjalankan tugasnya dengan baik, mendaftarkan segera semua seni dan budaya yang ada di 

Indonesia dan mendapatkan hak patennya. Dengan begitu, aset dan kekayaan negara Indonesia akan 

tetap terjaga. 



ROOM PENDIDIKAN 

Perbaikan Kurikulum Indonesia 

 

 

Latar Belakang 

Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa 

kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang 

diinginkan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia sudah beberapa kali diadakan perubahan dan 

perbaikan kurikulum yang tujuannya sudah tentu untuk menyesuaikannya dengan perkembangan 

dan kemajuan zaman, guna mencapai hasil yang maksimal. Kurikulum pendidikan di Indonesia juga 

menjadi masalah yang harus diperbaiki. Pasalnya kurikulum di Indonesia hampir setiap tahun 

mengalami perombakan dan belum adanya standar kurikulum yang digunakan.  

Mengingat sering adanya perubahan kurikulum pendidikan akan membuat proses belajar mengajar 

terganggu. Karena fokus pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan berganti mengikuti adanya 

kurikulum yang baru. Terlebih jika inti kurikulum yang digunakan berbeda dengan kurikulum lama 

sehingga mengakibatkan penyesuaian proses pembelajaran yang cukup lama. 

Urgensi 

Pendidikan merupakan hal yang berkaitan dengan sistem kurikulum yang dijalankan. 

Kemerosotan pendidikan di Indonesia yang tertinggal dari negara lain, sangat erat kaitannya dengan 

masalah-masalah kurikulum yang dijalankan oleh para tenaga pendidik dan Mendiknas. Untuk 

memajukan kembali pendidikan di Indonesia, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui masalah-

masalah yang telah dihadapi oleh kurikulum Indonesia. Setelah itu, barulah kita mampu mencari 

solusi untuk memecahkan masalah kurikulum di Indonesia. Perubahan secara terus menerus ini 

menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum 

untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. 

dengan adanya perubahan kurikulum itu, pada gilirannya berdampak pada kemajuan bangsa dan 

negara. Kurikulum pendidikan harus berubah tapi diiringi juga dengan perubahan dari seluruh 

masyarakat pendidikan di Indonesia yang harus mengikuti perubahan tersebut, karena kurikulum itu 

bersifat dinamis bukan stasis, kalau kurikulum bersifat statis maka itulah yang merupakan 

kurikulum yang tidak baik. 

Contoh Kasus 

Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami Indonesia. 

Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran dan pendidikan 

Indonesia. Salah satunya adalah Kurikulum Indonesia Terlalu Kompleks. Jika dibandingkan dengan 



kurikulum di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akan 

berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus 

dikuasainya. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah 

ditargetkan. Hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang 

diajarkan. Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi dan hanya memahami sepintas 

tentang materi tersebut. Salah satu kasusnya seperti Sejumlah siswa SD di Kefamenanu, Kabupaten 

Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, mengaku bingung dengan adanya uji coba 

Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan di beberapa sekolah di wilayah itu. Pasalnya metode 

pembelajaran dalam kurikulum ini berbeda dengan sebelumnya.  Pada kurikulum ini lebih mendidik 

siswa untuk bersikap kritis dan melatih penggunaan nalar lebih baik, sedangkan para siswa di NTT 

tersebut masih kurang dalam kemampuan bersikap kritis karena peran guru cenderung mendominasi 

dalam kegiatan belajar mengajar sehingga mereka belum dapat menjalankan kurikulum ini dengan 

baik. 

Solusi 

Banyaknya aturan dan ketentuan pemerintah yang ada dalam sistem pendidikan tidak 

diimplementasikan. Jika dilihat, sistem pendidikan kita tidak jauh berbeda dengan negara lain. 

Hanya saja, di negara lain diimplementasikan dengan baik, sedangkan di kita hanya sekadar aturan,  

Misalnya kebijakan sekolah gratis tidak diterapkan dengan baik sehingga masih banyak siswa tidak 

mampu yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena keberatan dengan biaya pendidikan yang 

mahal. Contoh lain, yaitu kebijakan wajib belajar, jika kebijakan ini diterapkan dengan baik dan 

merata ke seluruh warga negara Indonesia, maka kualitas pendidikan Indonesia pun dapat 

meningkat tajam dan angka buta huruf yang ada di Indonesia pun dapat menurun. Selain itu, tenaga 

kerja Indonesia pun dapat pula bersaing dengan negara lain.  

Persoalan yang sering kita temui di lapangan jangankan menyusun kurikulum, menjalankan 

kurikulum yang sudah ada sulitnya bukan main. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya kongkrit 

untuk mengiringi suksesnya penyempurnaan kurikulum ini. Langkah perbaikan yang dapat 

dilakukan pemerintah, yaitu dengan melakukan berbagai langkah perbaikan konsep dengan 

melibatkan berbagai unsur pendidikan dan melakukan studi/penelitian lebih mendalam sebelum 

kebijakan tersebut bergulir. Faktor sosial budaya sangat penting dalam penyusunan kurikulum yang 

relevan karena kurikulum merupakan alat untuk merealisasikan sistem pendidikan sebagai salah 

satu dimensi dari kebudayaan.  UU Sisdiknas pasal 54 ayat 2 menyatakan bahwa peran serta 

masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi 

profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

pelayanan pendidikan. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan berbasis 



masyarakat sehingga pendidikan tetap memiliki keterkaitan dengan kondisi dan tuntutan 

masyarakat.  

Identifikasi Masalah 

1. Apa saja penyebab masalah kurikulum yang kompleks di Indonesia? 

2. Apa yang menjadi masalah kurang efektifnya pengembangan kurikulum di Indonesia? 

3. Bagaimana solusi yang tepat berkenaan dengan kurikulum yang paling efektif diterapkan 

dalam penyelenggaran pendidikan di Indonesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROOM LINGKUNGAN 

Komnas Perlindungan Hewan Sebagai Solusi Eksploitasi Hewan 

Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Dimana 

keanekaragaman itu terdiri dari spesies  yang negara lain tidak miliki. Flora dan fauna merupakan 

kekayaan alam yang wajib kita jaga bersama sebagai perannya dalam sumber kehidupan seluruh 

warga negara Indonesia. Khususnya adalah fauna yang ada di Indonesia. Kita semua tahu bahwa 

terdapat aneka fauna yang dilindungi di Indonesia. Contohnya adalah gajah Sumatra, Badak 

Jawa/Badak bercula satu dan fauna lain yang dilindungi dan dinyatakan terancam punah.  Jika fauna 

tersebut mengalami kepunahan, maka ekosistem kita pun akan terganggu. Apabila ekosistem 

terganggu, maka dampaknya pun akan berimbas ke seluruh lapisan masyarakat dan dapat pula 

mengancam eksistensi manusia. 

Urgensi 

Perlindungan terhadap fauna tidak hanya bermanfaat untuk eksistensi manusia tetapi juga 

untuk generasi muda yang akan datang dapat mengenali fauna yang dilindungi sehingga jika fauna 

sudah punah maka generasi muda yang akan datang tidak akan pernah tau apa saja fauna yang 

pernah ada di indonesia dan hanya tau dari media-media elektronik saja tanpa tahu rupa nyatanya. 

Sebenarnya bukan hanya hewan langka saja yang di eksploitasi dan harus dilindungi tetapi hewan-

hewan yang di pekerjakan untuk keuntungan ekonomi seperti topeng monyet dan lumba-lumba 

yang di eksploitasi dalam pagelaran circus-circus sehingga hewan-hewan ini mengalami tekanan 

psikis yang berdampak pada liarnya hewan dan menyerang masyarakat selain itu eksploitasi besar-

besaran terhadap hewan bahkan kematian terhadap fauna tersebut. Selain masalah hewan yang di 

eksploitasi tetapi juga masyarakat umum yang memelihara hewan-hewan langka secara liar 

sebenarnya sudah ada aturannya, namun hal ini dirasa belum efektif sehingga masih banyak 

masyarakat yang memelihara hewan langka secara ilegal. 

Oleh karena itu, menjaga kelestarian flora dan fauna merupakan kewajiban bagi seluruh 

warga negara Indonesia. Bagi sebagian orang mungkin fauna atau hewan hanya dianggap sebagai 

makhluk hidup yang tak begitu berarti, namun sebenarnya mereka pun patut lindungi dan lestarikan 

demi menjaga keseimbangan ekosistem Indonesia. 

 

 



Contoh Kasus 

Pada kenyataanya, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus mengenai perlakuan yang tidak 

senonoh kepada fauna yang ada di Indonesia. Contohnya adalah pembantaian orang utan pada tahun 

2012 yang disinyalir dilakukan oleh pihak perusahaan kelapa sawit. Selain itu, pembantaian seekor 

gajah sumatra bernama ‘Papa Genk’ di Desa Ranto Sabon, Kecamatan Sampoinet, Aceh Jaya, Sabtu 

13 Juli 2013. 

Perlindungan terhadap fauna tidak hanya bermanfaat untuk eksistensi manusia tetapi juga 

untuk generasi muda yang akan datang dapat mengenali fauna yang dilindungi sehingga jika fauna 

sudah punah maka generasi muda yang akan datang tidak akan pernah tau apa saja fauna yang 

pernah ada di indonesia dan hanya tau dari media-media elektronik saja tanpa tahu rupa nyatanya. 

Sebenarnya bukan hanya hewan langka saja yang di eksploitasi dan harus dilindungi tetapi hewan-

hewan yang di pekerjakan untuk keuntungan ekonomi seperti topeng monyet dan lumba-lumba 

yang di eksploitasi dalam pagelaran circus-circus sehingga hewan-hewan ini mengalami tekanan 

psikis yang berdampak pada liarnya hewan dan menyerang masyarakat selain itu eksploitasi besar-

besaran terhadap hewan bahkan kematian terhadap fauna tersebut. Selain masalah hewan yang di 

eksploitasi tetapi juga masyarakat umum yang memelihara hewan-hewan langka secara liar 

sebenarnya sudah ada aturannya, namun hal ini dirasa belum efektif sehingga masih banyak 

masyarakat yang memelihara hewan langka secara ilegal. 

Solusi  

 Sebenarnya, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1994 

tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1994 tentang Pengusahaan 

Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan 

Raya, Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam, dsb. Namun, dengan adanya peraturan ini dirasa belum efektif sehingga masih 

banyak perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh terhadap fauna. Jika hal ini terus dibiarkan maka 

permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan terjadi sehingga harus dibentuk solusi yang lebih 

efektif. Salah satunya adalah dengan membuat Komnas Perlindungan Hewan. 

 

Identifikasi Masalah 

Lantas yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah solusi yang paling efektif demi melindungi 

dan menjaga kelestarian hewan yang ada di Indonesia? Apa upaya yang dapat dilakukan oleh 



generasi muda demi menjaga kelestarian hewan Indonesia? Bagaimana feedback dari adanya UU 

mengenai perlindungan hewan yang telah ada? Apakah dengan dibentuknya Komnas Perlindungan 

Hewan merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini? 

 

 

 


