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BAB IV 

Penutup 

 

4.1 Kesimpulan  

Permasalahan mengenai perburuan, penyelundupan dan konsumsi badak 

yang dirangkum dalam judul Peran TRAFFIC dalam melakukan perlawanan 

terhadap kasus penyelundupan cula Badak Afrika dari Afrika Selatan ke Vietnam 

pada tahun 2010 – 2015 secara tidak langsung telah menjadi topik utama dalam 

terancamnya populasi badak dunia seperti yang dinyatakan di COP 15 lalu. 

Kemiskinan, sindikat kriminal, celah hukum, politisi yang kurang bertanggung 

jawab dan terbatasnya pengetahuan mengenai cula badak oleh masyarakat 

menjadi unsur – unsur penyusun permasalahan cula badak ini. TRAFFIC sebagai 

NGO yang memiliki fokus terhadap perdagangan satwa liar tentu saja tidak akan 

tinggal diam dengan adanya isu ini. Dalam kurun waktu lima tahun, yaitu 

semenjak 2010 – 2015, TRAFFIC telah banyak memberikan kontribusi terhadap 

Vietnam sebagai negara yang memiliki keterlibatan paling tinggi dalam kasus 

penyelundupan cula badak dari Afrika Selatan. 

 Apa yang telah dilakukan TRAFFIC sepanjang tahun 2010 – 2015 peneliti 

menganggap telah mengakomodir poin – poin yang telah dijelaskan di Bab 1, 

dimana sebuah NGO idealnya (sesuai sumber yang tertera) dapat mengakomodir 

keseluruhan poin – poin tersebut. Pendekatan multidimensi dari TRAFFIC yang 

menggandeng berbagai sektor, seperti bisnis, pemerintah, dan dunia hiburan, 

diharapkan pada masa mendatang dapat menjadi tonggak kesadaran masyarakat 

Vietnam. Dalam lingkup yang lebih besar, beberapa bukti bahwa TRAFFIC 
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dianggap sebagai pihak yang memberikan sebuah perbedaan dalam isu mengenai 

permasalahan cula badak di Vietnam ini bisa dilihat dari media yang tertarik 

untuk meliput apa yang dilakukan oleh TRAFFIC. Beberapa yang pernah tercatat 

adalah ketika Tom Milliken (ketua program untuk perdagangan gading gajah dan 

cula badak) menjadi narasumber dari sebuah film dokumenter yang dibawakan 

oleh Dan Rather (pembawa acara dari CBS) mengenai perdagangan cula badak di 

Vietnam. Selain itu apa yang dilakukan TRAFFIC di Vietnam juga pernah diliput 

oleh NBC yang juga dikemas sebagai sebuah film dokumenter pada tahun 2012 

silam, dimana CBS dan NBC masuk dalam jajaran 10 besar media terbesar di 

dunia menurut situs Businessinsider pada tahun 2016 silam. Adanya liputan dari 

media besar dunia tersebut tentu saja diharapakan apa yang dilakukan oleh 

TRAFFIC di Vietnam ini dapat menjadi salah satu referensi oleh organisasi – 

organisasi lain di luar sana untuk dapat meniru pendekatan multidimensi yang 

dilakukan oleh TRAFFIC, selain itu juga dapat menyadarkan masyarakat di 

negara – negara lain untuk saling membantu dalam menjaga kelestarian populasi 

hewan yang masih ada di dunia, dan dalam kasus ini tentu saja adalah badak. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka menurut peneliti selanjutnya 

TRAFFIC bisa menjadi jembatan bagi Pemerintah Vietnam untuk melakukan 

kerjasama dengan negara lain dari kawasan Asia. Dengan fakta bahwa beberapa 

negara lain di Asia juga menjadi pasar dari cula badak, hal tersebut akan masuk 

akal dan berdampak positif untuk keamanan Asia dari status pasar cula badak. 
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Sedangkan bagi Pemerintah Vietnam, sebaiknya pihak pemerintah harus 

lebih berani menegakkan hukum atau jika perlu memperbaiki hukum yang sudah 

ada saat ini. Hal ini dikarenakan, hukum yang ada sekarang bisa dikatakan belum 

cukup kuat untuk membuat para penyelundup cula badak tersebut takut untuk 

melakukan aksinya. Selain itu, ketegasan pemerintah dalam menindak aparat yang 

terbukti membantu aksi penyelundupan dan perdagangan yang berujung dengan 

tingginya konsumsi cula badak juga harus ditunjukkan. Hal ini berfungsi untuk 

memberikan sinyal kepada aparat penegak hukum dan masyarakat atau bahkan 

dunia, bahwa Vietnam menentang keras konsumsi cula badak. 

Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut antara lain mengenai bagaimana 

efektivitas ataupun hasil dari program – program TRAFFIC tersebut. Pada 

beberapa tahun ke depan, penelitian tersebut dirasa perlu, dikarenakan masyarakat 

perlu mengetahui apakah program tersebut berhasil menurunkan penyelundupan 

cula badak ataukah tidak. Hal ini dianggap vital dikarenakan berhubungan 

langsung dengan kesehatan populasi badak dan keseimbangan ekosistem di Afrika 

Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


