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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

 Strategi komunikasi yang dilakukan komunitas sahabat satwa dalam 

kampanye perlindungan hewan reptile dilindungi adalah dengan melakukan 

program gathering. Di dalam gathering tersebut, komunitas bersosialisasi secara 

langsung kepada masyarakat umum dari anak-anak hingga dewasa. Pesan-pesan 

yang disampaikan komunitas kepada masyarakat adalah memberikan pengertian 

kepada masyarakat bahwa reptile dilindungi bukanlah hewan yang bisa dijual 

belikan secara bebas yang dilindungi oleh undang-undang dan apabila 

melanggarnya bisa menerima hukuman. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa 

berpikir ulang saat akan membeli atau menjual hewan reptile yang dilindungi. 

Selain itu isi pesan yang disampaikan adalah memperkenalkan reptile agar 

masyarakat bisa mengerti bahwa hewan reptile tidak semuanya berbahaya bahkan 

bisa untuk dipelihara di rumah seperti kucing atau anjing, tentunya hewan reptile 

yang tidak termasuk dalam daftar hewan reptil dilindungi. Merubah mindset 

masyarakat bahwa reptile seperti ular atau biawak adalah sebuah obat, 

kenyataannya daging hewan reptile dapat mengganggu kesehatan manusia. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut: 

1. Untuk Masyarakat 

a. Perlu adanya kajian mendalam yang harus dilakukan oleh masyarakat 

mengenai satwa dilindungi khususnya reptile. 

b. Mau belajar untuk lebih peduli kepada satwa dilindungi karena satwa 

langka adalah sebuah asset kekayaan Negara yang harus kita jaga 

bersama-sama demi anak cucu kita kelak. 

2. Untuk Pemerintah 

a. Hendaklah lebih memikirkan satwa-satwa yang tercam punah ini. 

Karena semakin hari semakin marak perburuan liar dan penjualan 

illegal. 

b. Mau merangkul semua komunitas seperti KANSAS agar komunitas-

komunitas tersebut lebih berkembang dan tidak dianggap remeh oleh 

masyarakat. 

c. Berani menindak tegas kepada petugas yang malah ingin 

menyalahgunakan hewan dilindungi demi kepentingan pribadinya. 

d. Lebih mengembangkan budidaya hewan langka agar terhindar dari 

kepunahan. 

e. Berani memberikan sanksi tegas kepada para penjual, pembeli dan 

pemburu hewan dilindungi. 

3. Untuk Komunitas Sahabat Satwa (KANSAS) 

a. Lebih serius dalam menjalankan program-program yang telah 

ditetapkan. 
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b. Lebih memperdalam lagi materi-materi tentang hewan reptile itu 

sendiri agar penyampaian pesan dapar berjalan lebih efektif serta lebih 

mudah di pahami oleh masyarakat. 


