
	
	
	

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia,  
Bapak Joko Widodo, 
  
Kami yang bertandatangan di bawah ini, menulis surat kepedulian kepada Anda sebagai 
bentuk keprihatinan kami atas jutaan anjing dan kucing yang tertangkap dalam perdagangan 
brutal daging anjing dan kucing setiap tahunnya, serta risiko yang ditimbulkan perdagangan 
ini terhadap kesehatan dan keselamatan warga Indonesia. Kami takut apabila perdagangan 
ini secara langsung akan mengganggu target Indonesia untuk menjadi negara bebas rabies 
di tahun 2020.  
 
Kami terkejut ketika mengetahui hasil dari investigasi nasional oleh Koalisi Dog Meat-Free 
Indonesia, yang mendokumentasikan fakta-fakta kejam dari perdagangan tersebut: lebih dari 
1 juta anjing dan kucing diangkut ke seluruh Indonesia untuk memasok pasar, rumah jagal, 
dan restoran. Hewan-hewan ini (yang banyak diantaranya merupakan hewan peliharaan yang 
dicuri) menjadi sasaran dari metode penangkapan, pengangkutan dan pembantaian yang 
brutal dan kejam. Penderitaan serta ketakutan besar yang harus mereka tanggung sungguh 
memilukan dan benar-benar mengejutkan. 
 
Rekaman dari pasar tradisional di Sulawesi Utara sangat menyedihkan dan telah jelas 
menggambarkan rutinitas penanganan dan pembunuhan brutal yang terjadi, termasuk 
diantaranya pemukulan berulang-ulang ke kepala hewan, pembunuhan yang dilakukan 
langsung di depan hewan-hewan lain yang ketakutan, dan pembakaran (blowtorching) selagi 
mereka masih hidup. Kami yakin Anda akan setuju bahwa tingkat kebrutalan terhadap hewan 
ini sangat mengejutkan dan oleh karena itu kami menuntut perhatian mendesak dari Anda. 
Mohon tinjau rekamannya di sini: https://bit.ly/2rGg6U5 
 
Perlakuan kejam terhadap hewan ini pun dilakukan di depan umum, termasuk di depan anak-
anak. Ada semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terbiasa 
dihadapkan pada kebrutalan dan kekejaman terhadap hewan, berisiko lebih besar dalam 
mengalami gangguan psikologis, dengan potensi akan berdampak jangka panjang baik 
kepada dirinya sendiri dan juga masyarakat. Mohon luangkan waktu untuk menonton video 
ini, statement dari seorang psikolog terkenal dunia, Dr. M.L. Randour setelah menyaksikan 
rekaman DMFI (Dog Meat-Free Indonesia) 
(https://www.youtube.com/watch?v=VyOUu5mdjGc&feature=youtu.be). 
 
Selain itu, meskipun hanya sebagian kecil orang Indonesia yang mengkonsumsi daging 
anjing, namun perdagangan anjing untuk konsumsi membawa ancaman kesehatan bagi 
seluruh bangsa. Perdagangan daging anjing adalah satu-satunya perdagangan yang 
diketahui dapat mendorong pergerakan dan penyebaran anjing ilegal dalam skala besar, 
mengingat hewan-hewan ini tidak diketahui status kesehatan maupun status vaksinasinya 
namun dipindahkan antar kabupaten (dan antar pulau), maka tindakan ini akan mengganggu 
kekebalan kelompok terhadap rabies yang telah diusahakan melalui program vaksinasi masal. 
Karena alasan inilah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah secara eksplisit menyoroti 
perdagangan anjing untuk konsumsi manusia sebagai faktor yang berkontribusi terhadap 
penyebaran rabies di Indonesia. 
 
Pembantaian dan pemotongan daging anjing yang brutal dan tidak higenis, serta konsumsi 
daging dari hewan positif rabies telah menempatkan manusia pada sebuah risiko. Kematian 



	
	
	

manusia akibat rabies terkait secara langsung dengan bagian-bagian dari tindakan 
penyembelihan, pemotongan daging, penanganan dan bahkan juga konsumsi daging dari 
anjing yang terinfeksi.  
 
 
Kekejaman hewan terang-terangan yang disaksikan dalam perdagangan daging anjing dan 
kucing di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan sebagai kebiasaan atau tradisi setempat. 
Terlepas dari itu semua, perdagangan daging anjing dan kucing untuk konsumsi mendukung 
tindakan pengambilan dan perdagangan hewan ilegal, menimbulkan risiko serius bagi 
kesehatan manusia termasuk kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak, menimbulkan 
risiko bagi keamanan publik dan stabilitas sosial, bertentangan dengan prinsip kesejahteraan 
hewan dan kepentingan nasional, serta mengganggu citra Indonesia dalam pandangan 
masyarakat luas.   
 
Reputasi internasional Indonesia akan terus dipertanyakan selama perlakuan tidak layak 
(kejam) terhadap hewan tersebut tetap dibiarkan, sebagai suatu bentuk kekejaman yang ilegal 
dan tidak dapat diterima oleh bagian besar dari komunitas global. Melihat kepedulian nasional 
dan internasional yang terus meningkat atas masalah ini, maka kebutuhan untuk pengambilan 
keputusan yang baik perlu segera dilakukan. 
 
Mengingat tidak ada satu-pun negara di dunia saat ini yang melegalkan perdagangan daging 
anjing dan semakin banyak negara-negara di Asia yang secara eksplisit telah melarang baik 
perdagangan maupun konsumsi daging anjing, kami sangat ingin Indonesia bergabung 
dengan Filipina, Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan negara lainnya untuk mempublikasikan 
serta menegakkan peraturan untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing. Hal ini 
akan dirayakan secara global dan disambut dengan hangat oleh jutaan wisatawan yang saat 
ini memilih untuk mengunjungi Indonesia setiap tahun. 
 
Kami memohon dan mendesak Anda untuk segera mengambil tindakan dalam mengatasi 
keprihatinan masal ini dengan melarang perdagangan daging anjing dan kucing di seluruh 
Indonesia, demikian untuk melindungi kesehatan bangsa dan menjaga reputasi Indonesia 
sebagai negara yang progresif dalam isu yang paling kontroversial ini. 
   
Dengan hormat, 
 

Bobby Fernando, General Manager, Animal Friends Jogja 
Lola Webber, Direktur, Change For Animals Foundation 

Dr. Katherine Polack, Direktur, FOUR PAWS 
Kitty Block, Presiden, Humane Society International 
Karin Franken, Direktur, Jakarta Animal Aid Network 

 
 

Bersama dengan segenap aktor, musisi, atlit, dan para influencer berikut ini: 
 

 
Alya Ade Rai Afgan   

Albert Hammond Jr Alfie Boe Alicia Silverstone  



	
	
	

Andrea Parker Anna Paquin Anggun Cipta Sasmi 

Ariel ‘Noah’ Bellamy Young Ben Stein  

Brian May Bryan Greenberg Cakra Khan  

Cameron Diaz Chan Luu Chelsea Handler  

Claire Holt Courteney Cox Damian Kulash  

Danielle Panabaker David Boreanaz David Duchovny  

Denise Richards Dimas Beck Dwight Yorke  

Elizabeth Hurley Ellen DeGeneres Emile Heskey  

Erin Foster Frank Leboeuf Gabby Reece  

Gamaliel Tapiheru Geoff Stults Gianfranco Zola  

Goran Visnjic Gus Kenworthy Helen Hunt  

Holly Marie Combs Jack Huston Jai Courtney  

Jane Fallon Dame Jane Goodall  Jedediah Bila  

Jennifer Morrison Joanna Lumley Joaquin Phoenix  

Joely Fisher Josh Brolin Josh Peck  

Dame Judi Dench Julianna Margulies Kate Beckinsale  

Katheryn Winnick Katie Cleary Keely & Pierce Brosnan 

Kristin Bauer van Straten Laird Hamilton Leona Lewis  

Lucy Lawless Melanie Subono Melissa Benoist  

Michael Essien Minka Kelly Moby  

Myles Kennedy Naomi Watts Natalie Dormer  

Nina Tamam Owen Wilson Parker Young  

Paul O'Grady Peter Berg Peter Egan  

Rainn Wilson Raphael Maitimo Rick Wakeman  

Ricky Gervais Ricky Martin Rossa  

Sarah Sechan Samara Weaving Sasha Pieterse  

Scott Eastwood Shaggydog Shay Mitchell  

Shepard Fairey Simon Cowell Soko  



	
	
	

Sophia Latjuba Stephen Moyer Tea Leoni  

Thomas Sadoski Steve Lillywhite CBE Tyrese Gibson  

Uzo Aduba Wendi McLendon Covey Wendie Malick  

Whitney Cummings Wilmer Valderrama	  

	 	  

	


