
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Memperniagakan satwa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksploitasi besar 

yang akan mengancam suatu kepunahan satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi 

merupakan suatu jenis satwa yang memiliki populasi sudah sangat kecil yang 

dikarenakan tingkat perkembangan yang sudah sangat lambat, dan juga akibat dari 

pemanfaatan kekayaan  satwayang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal disekitar 

habitat satwa dengan cara memperniagakan satwa yang harusnya dilindungi.  

Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah suatu ciri khas pulau yang 

didiami oleh suatu satwa tersebut.Di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat 

langka untuk ditemui di habitat aslinya.Satwa dikelompokkan dalam dua golongan yaitu 

satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan 

dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor P.19/Menhut-RI/2010 Tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah 

Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis Harimau Sumatera, Orang Utan, Badak Bercula Satu, 

Anoa, Burung Kakatua, Burung Cendrawasih, Gajah Sumatera, Harimau Jawa, 

Trenggiling dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup didaratan, perairan, dan di 

udara yang terancam punah. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah 

ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa 

tersebut akan punah dari alam.
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Satwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya 

hampir punah, dikarenakan masih banyaknya suatu perburuan-perburuan liar dan 

perdagangan illegal yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah salah satu species 

yaitu Burung Kakatua, species ini termasuk salah satu burung dengan kecerdasan yang 

cukup bagus, sehingga sering di cari oleh orang-orang dan akan diperdagangkan untuk 

kepentingan pribadi yaitu digunakan untuk suatu acara-acara hiburan seperti sirkus atau 

tempat-tempat hiburan lainnya, yang seiring dengan berjalannya waktu dan 

perkembangan zaman perburuan satwa liar kini juga dilakukan sebagai hobi maupun 

kesenangan seseorang. 

Hal tersebut membuat penduduk sekitar habitat satwa menjadikan peluang besar 

untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk pendapatan ekonomi, dan dimiliki 

demi kesenangan tersendiri dan tidak terlepas dari suatu perilaku satwa itu sendiri yang 

mana satwa tersebut mempunyai daya tarik yang dimiliki. Diperkirakan 300.000 jenis 

satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia 

hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia 

(515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di 

dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu 

akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.
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Kelompok Kerja Konservasi mengungkap peningkatan kasus kejahatan satwa liar 

dilindungi sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Pada tahun 2015 terdapat 106 kasus, tahun 
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2016 terdapat 120 kasus, tahun 2017 terdapat 225 kasus, dan pada tahun 2018 kejahatan 

satwa liar di lindungi mengalami penurunan dari tahun 2017 tercatat 169 kasus
3
 

Mengingat hal tersebut usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia yang sebagai 

penanggung jawab utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah dapat 

memperkecil suatu dampak negatif yaitu tercipta suatu lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Maka pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan 

satwa langka dan kepunahannya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana Undang-undang ini  

mengatur satwa-satwa langka yang dilindungi oleh Negara, baik yang dimiliki oleh 

masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat. Dan  menentukan pula 

kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di 

perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman 

satwa jangka serta ekosistemnya. 

Menurut Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa satwa liar 

adalah semua binatang yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih 

mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun 

diperdagangkan, maupun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan 

yang tidak dilindungi. 

Tahapan pengambilan putusan merupakan salah satu tahap yang menarik 

perhatian, didalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan untuk memberi putusan 
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setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.Putusan 

merupakan sebuah penentuan nasib dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. 

Jika pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan maka didalam putusan akan memuat 

sebuah hukuman yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Untuk 

itulah penulis ingin mengangkat judul ANALISIS YURIDIS MEMPERNIAGAKAN 

SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NO. 

235/Pid.B/LH/2018/PN.Tbh). 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memperniagakan Jual/Beli 

Satwa Langka Secara Ilegal Dalam Putusan No. 235/Pid.B/LH/2018/PN.TBH? 

2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 

Pelaku Memperniagakan Satwa Langka Secara Ilegal dalam putusan No. 

235/Pid.B/LH/2018/PN.TBH? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penjualan Satwa Langka 

Yang Dilindungi Secara Illegal (Studi Putusan No. 235/Pid.B/LH/2018/PN.TBH). 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

Pidana Terhadap Pelaku Yang  Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi. 



D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana 

Konservasi Alam Hayati di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum 

khususnya, Polisi, Jaksa, Hakim dalam memahami Tindak Pidana Konservasi Alam 

Hayati. 

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri 

Tulisan ini merupakan sebagai sebuah syarat bagi setiap mahasiswa pidana yang 

berkuliah di program strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Karena perbuatan seseorang, serta apakah orang tadi menyadari 

bahwa apa yang telah dilakukannya itu dilarang oleh undang-undang, masih harus 

dibuktikan untuk dapat tidaknya orang tersebut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

Apakah perbuatannya yang melanggar rumusan ketentuan undang-undang itu benar-benar 

dapat dipidana sebagaimana yang diancamkan oleh peraturan tersebut masih bergantung 

pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan tersebut, yaitu dengan 

kesalahannya.
4
 

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, 

perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan.Apakah orang yang telah 

melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam 

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.
5
Pertanggungjawaban adalah 

suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan.Suatu 

perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada 

sipembuat.Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang 

dapat dipertanggungjawabkan ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai 
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pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang 

berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut  

pertanggungjawaban tersebut. 

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si 

pembuatnya, artinya : celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan 

kepada si terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia 

mempunyai kesalahan, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa 

maka terdakwa haruslah : 

a. Melakukan perbuatan pidana 

b. Mampu bertanggungjawab 

c. Dengan sengaja atau alpa 

d. Tidak ada alasan pemaaf
6
 

Bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti bahwa yang bersangkutan secara 

sah dapat dikenai pidana karena tindakan yang telah dilakukannya itu.Suatu pidana dapat 

dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam suatu sistem 

hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukan itu. 

Dengan kata lain perkataan, bahwa tindakan itu tidak dibenarkan oleh sistem hukum 

tersebut.
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Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan 

dengan suatu pidana.Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhi 

pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan 

perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam 
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hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; 

Actus non facit reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi 

dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.Pertanggungjawaban tanpa 

adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan leer van het materiele feit (fait 

materielle).
8
 

Dalam hal menjatuhkan pidana atau tindakan merupakan tindakan yang diarahkan 

kepada suatu tujuan. Tujuan (pemidanaan) ini sangat penting, karena dengan demikian yang 

mengadili juga mengetahui arti dari apa yang dilakukannya itu. Dengan demikian 

mempertanggungjawabkan adalah keputusan apa yang dalam keadaan konkret dilakukan 

terhadap pelaku delik. Dengan demikian pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, 

yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku delik), dan siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan.Hal ini bergantung dari cara/sistem pertanggungjawaban yang 

diikuti oleh pembuat undang-undang. Kepustakaan menyebutkan adanya 3 (tiga) macam 

sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu : 

Pertama, rumusan yang menyebutkan : “yang dapat melakukan tindak pidana dan 

yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang”. Sistem ini dianut oleh 

KUHP yang sekarang berlaku. 

Kedua, rumusan yang menyebutkan : “yang dapat melakukan tindak pidana adalah 

orang dan/atau badan hukum”. Artinya ialah apabila yang melakukan 

tindak pidana itu adalah badan hukum, maka yang bertanggungjawab 

adalah anggota pengurus. Sistem ini dianut antara lain dalam ordonansi 

devisa. 
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Ketiga, rumusan lain yang menyebutkan : “yang dapat melakukan tindak pidana 

dan dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan badan hokum”. 

Sistem ini dapat ditemukan dalam undang-undang tindak pidana 

ekonomi.
9
 

Apabila dari kepustakaan tersebut disimpulkan, pada dasarnya ada 3 (tiga) syarat 

untuk dapat dinyatakan seseorang itu mampu bertanggungjawab, yaitu : 

1. Dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya; 

2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan 

masyarakat; 

3. Mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut;
10

 

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang 

berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa 

yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu 

disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau 

lain-lain, pasal tersebut tidak dipakai. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari 

kesalahan.Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus 

dibuktikan pula. 

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu 

telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. 

Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak 

dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang 
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melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.Orang tersebut harus 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, 

perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. 

 

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.  

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana 

atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana 

tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, 

tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan 

dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. 

Menurut D. Simons, mengenai hal pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap 

perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti walaupun 

hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan 

ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-

raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal 

dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap 

tindak pidana.
11

 

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah 

melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

yaitu: 

a. Kemampuan Bertanggungjawab 

b. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa) 
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c. Tidak ada alasan pemaaf
12

 

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat 

sarjana berikut ini:
13

 

a. Mezger 

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang member dasar untuk adanya pencelaan 

pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. 

b. Simons 

Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana.Ia berupa keadaan 

fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa 

berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat. 

c. Pompe  

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat 

melakukan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu 

adalah perbuatannya.Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat 

adalah kesalahan.
14

 

 Bahwa bilamana kita hendak menghungkan petindak dengan tindakannya dalam 

rangka mempertanggungjawabkan pidana petindak atas tindakannya, agar supaya dapat 

ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:
15

 

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang 

b. Terdapat kesalahan pada petindak 

c. Tindakan itu bersifat melawan hukum. 
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B. Tinjauan Umum Mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya 

1. Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.Yang dimaksud 

dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pengelolaan 

sumberdaya alam hayati yang pemanfaatan dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatan kualitas 

keanekaragaman dan nilainya.
16

 

Penjelasan Pasal 2 UUKH dirumuskan sebagai berikut: 

Pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya hayati harus dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan 

fungsinya. Namun pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan undang-undang ini 

sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan 

pelestarian seperti tersebut diatas harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai 

perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
17

Mengenai 

konservasi sumber daya alam hayati ini telah terdapat peraturan perundang-undangan sejak 

zaman Hindia Belanda yaitu diantaranya Dierenbeschermingsordonantie 1931, 

Jachtordonantie Java en Madura 1940, Natuurbeschermingsordonantie 1941.
18

 

Conservationadalah pengawetan; pengawetan alam, perlindungan alam; Dalam kamus 

Terminologi Hukum, yang berpadanan dengan kata “konservasi” adalah conserve, yang 
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berarti melindungi dari kerusakan dan kerugian. Konservasi adalah perlindungan 

(preservation) dan pengembangan  (development) sumber daya alam dan energi untuk 

keperluan hidup manusia dibumi ini dari masa kini hingga masa yang akan datang. Karena 

itu, makna konservasi secara tersirat mengandung dimensi moral dan tanggung jawab 

manusia untuk menjaga, memelihara, menyelamatkan dan melestarikan sumber daya alam 

dan energi untuk generasi yang akan datang.
19

 

Jeffrey A. McNeely mengutip definisi konservasi sebagai berikut, “Pengelolaan 

penggunaan manusia atas biosfer, sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan 

terbesar pada generasi sekarang, sementara memelihara potensinya untuk memenuhi 

kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masa depan. “Berkaitan dengan definisi ini, ada 

beberapa aspek positif dalam kegiatan konservasi, antara lain: pelestarian, pemeliharaan, 

pemanfaatan berkelanjutan, pemulihan dan peningkatan mutu lingkungan alamiah.
20

 

Demikian hakikat konservasi sumber daya alam yang menunjukkan dan menekankan 

pentingnya konservasi atau perlindungan atau pemeliharaan sumber daya alam. Sasaran 

kebijakan konservasi sumber daya alam itu adalah : 

a. Terjaminnya keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya alam (pemanfaatan secara 

lestari). 

b. Terjaminnya kesejahteraan masyarakat, baik masa kini maupun untuk generasi yang akan 

datang. 

Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 1982 berbunyi, “Ketentuan tentang konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang.” Dalam penjelasan 
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Pasal 12 tersebut ditetapkan, “Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu: 

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan; 

b. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya pada matra darat, air dan udara; 

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 

Dalam pengertian konservasi tersebut, termasuk juga perlindungan jenis hewan yang tata 

cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau 

terancam punah, dan hutan lindung”
21

 

Seluruh kawasan konservasi di Indonesia berada di bawah pengelolaan Departemen 

Kehutanan. Dengan adanya kawasan konservasi ini dapat melindungi hewan yang benar-

benar akan punah dari kegiatan ilegal yang menyalahgunakan hewan untuk komersil semata, 

hal ini pun didukung dengan arti dasar sebuah konservasi.Mencermati kondisi alam 

Indonesia, maka secara alamiah Indonesia memiliki 10 persen hutan tropis dunia yang masih 

tersisa.Hutan Indonesia memiliki 12 persen dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia, 

mengadung 16 persen spesies binatang reptile dan ampibi.Berikutnya, ada 1.519 spesies 

burung dan 25 persen dari spesies ikan dunia.Sebagian diantaranya adalah endemic (hanya 

dapat ditemui di daerah tersebut).Dampak kerusakan lingkungan hidup akibat dari ulah 

manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dapat langsung terasa. Antara lain 

dengan adanya penebangan hutan secara liar, pemburuan hewan secara liar (ilegal), merusak 

ekosistem hutan bakau.
22
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Pada dasarnya latar belakang dari konservasi dilandasi oleh kesejahteraan hewan 

(Animal Welfare) yaitu suatu usaha untuk memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi 

satwa sehingga berdampak ada peningkatan sistem psikologi dan fisiologi satwa. Menurut 

Muhammad Nuriy “Kegiatan konservasi merupakan kepedulian manusia untuk 

meningkatkan kualitas hidup bagi satwa yang terkurung dalam kandang atau terikat tanpa 

bias seluasa bergerak”. Dengan adanya kesejahteraan hewan tersebut maka hewan tak 

seharusnya dikurung, diikat, bahkan sampai dibunuh untuk mengambil dagingnya maupun 

bagian tubuh lainnya untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

Salah satu konsep mengenai animal welfareyang banyak dipakai oleh para penyayang 

binatang adalah konsep dari World Society For Profection Of Animals (WSPA). Konsep 

animal welfare dari WSPA dikenal dengan nama “Five (5) Freedom”. Ketentuan ini 

mewajibkan semua hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki hak-

hak/kebebasan berikut : 

a. Freedom from hunger and thirst (bebas dari rasa lapar dan haus) 

b. Freedom from discomfort (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman) 

c. Freedom from pain, injury, and disease (bebas dari luka, penyakit dan sakit) 

d. Freedom from fear and distress (bebas dari rasa takut dan penderitaan) 

e. Freedom to express normal behavior (bebas mengekspresikan perilaku normal dan 

alami).
23

 

Kesejahteraan hewan yang bertujuan untuk melindungi hewan untuk tidak dieksploitasi oleh 

manusia untuk kepuasan yang tidak ada batasnya, dengan adanya prinsip 5 kebebasan hewan 

tersebut seharusnya hewan dapat diperlakuan lebih layak sebagai sesama makhluk hidup 
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yang tinggal dibumi ini dan hidup layak untuk makan, tumbuh, berkembang biak dalam 

lingkungan yang sama. 

2. Pengertian Kawasan Suaka Alam 

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun 

diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem 

penyangga kehidupan.
24

Kawasan suaka alam terdiri atas kawasan cagar alam dan kawasan 

suaka margasatwa. Suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam apabila 

memenuhi kriteria berikut: 

a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 

b. Mewakili biota tertentu dan/ atau unit-unit penyusunnya. 

c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak 

atau belum diganggu manusia. 

d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan 

efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami. 

e. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang 

keberadaannya memerlukan upaya konservasi. 

f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan/ atau satwa beserta ekosistemnya yang 

langka atau keberadaannya terancam punah.
25

 

Pemerintah telah mengundangkan PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 

Alam sebagai salah satu pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990. Pengelolaan kawasan suaka 

alam dilaksanakan sesuai dengan fungsi kawasan yaitu: 
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a. Sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. 

b. Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya. 

c. Untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

Suatu kawasan dapat dijadikan sebagai kawasan suaka margasatwa apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu 

dilakukan upaya konservasinya. 

b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi. 

c. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa dan/ atau dikhawatirkan akan punah. 

d. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrant tertentu. 

e. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
26

 

3. Ketentuan Pidana Dalam Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa 

Undang-Undang Dasar 1945, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan 

sumber daya alam hayati, seperti disebut dalam Pembukaan, khususnya pada Pasal 33 ayat 3 

yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya 

alam hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyatnya.
27

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari 

unsur-unsur hayati dan nonhayati (baik fisik maupun nonfisik).Semua unsur ini sangat 

berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan 

unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis 

meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing 
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unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat 

dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan (konservasi ex-

situ).
28

 

Agar pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dapat tercapai, maka 

tumbuhan dan satwa digolongkan dalam dua jenis, yaitu : tumbuhan dan satwa dilindungi 

dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 

Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan pula kedalam dua kategori, yaitu: 

tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya 

jarang. 

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya 

dilaksanakan dengan cara sebagaimana ditetapkan pleh Pasal 13 UU No. 5 Tahun 1990, 

yakni: 

1. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan diluar kawasan 

suaka alam; 

2. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan 

dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang 

menurut prose salami habitat; 

3. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa diluar kawasan suaka alam dilakukan 

dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk 

menghindari bahaya kepunahan.
29
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Agar pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dapat tercapai, maka 

tumbuhan dan satwa digolongkan dalam dua jenis, yaitu: tumbuhan dan satwa dilindungi 

dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi 

digolongkan pula kedalam dua kategori, yaitu: tumbuhan dan satwa dalam bahaya 

kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
30

 

C. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Dan Pemidanaan 

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu 

pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja 

ditimpakan kepada seseorang.
31

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya 

mengacu pada KUHP.Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau 

penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termasuk dalam 

KUHP.
32

Mencegah dilakukannya tindak pidana didasarkan kesadaran bahwa kejahatan 

berada diluar batas-batas Hukum Pidana yang disebabkan oleh berbagai 

faktor.Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, merupakan suatu tujuan 

yang ideal.Tindak pidana telah menimbulkan luka-luka sosial di kalangan anggota 

masyarakat khususnya korban korban, fungsi pidana adalah untuk menyembuhkan luka-luka 

psikologis dengan menghilangkan rasa dendam berkepanjangan.
33

 

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak 

dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan 

tindak pidana.Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa 

ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang 
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kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses 

pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai ”dapat dicela”, maka di sini pemidanaan 

merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.Pemidanaan ada beberapa teori yaitu: 

Pertama adalah teori absolut.Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam 

baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi 

Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada 

zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk 

menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas 

perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya
34

 

Kedua, adalah teori relatif.Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana 

dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special 

prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta 

mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan 

melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun 

lainnya.Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan 

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.
35

 

Kesemua tujuan pemidanaan tersebut ditutup dengan ketentuan ayat (2) tersebut bahwa 

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat 

manusia”.Dengan demikian segala bentuk harus dilenyapkan karena dapat mendatangkan 

kesulitan kepada mantan narapidana/warga binaan pemasyarakatan untuk menjalankan peran 

sosialnya secara produktif. 
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Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk 

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudartomengemukakan 

bahwa tujuan pemidanaan adalah:  

a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak 

(general preventie) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah 

melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special 

preventie);  

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan 

kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;  

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan 

penduduk, yakni :  

1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi 

baik dan berguna  

2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.  

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda 

yaitu Strafbaar feit.
36

 Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum 

pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu: 

a. Perbuatan yang dilarang 
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Dalam tulisan ini digunakan istilah “tindak pidana” dengan mengutip pengertian dari 

rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional sebagai berikut: 

“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana”.
37

Selanjutnya dalam KUHPidana kita yang berlaku sekarang ini, tindak 

pidana ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kejahatan (yang diatur dalam Buku 

Kedua) dan Pelanggaran (yaitu yang diatur dalam Buku Ketiga). Apa kriteria yang 

dipergunakan untuk dikelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri 

tidak ada memberikan penjelasan, sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut 

adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang lebih ringan, hal ini juga disadari 

bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat 

daripada ancaman pidana yang ada pada Pelanggaran.
38

 

b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang 

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), yaitu: 

Setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang 

dilarang dalam suatu Undang-undang. “Pertanggungjawaban pidana adalah; 

diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam 

undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya”
39

 

c. Pidana yang diancamkan 
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Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku, yaitu hukuman yang dapat 

dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-undang, baik hukuman yang 

berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan. 

Dalam KUHPidana, tentang ancaman hukuman diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari: 

a. Hukuman Pokok 

1. Hukuman mati 

2. Hukuman penjara 

3. Hukuman kurungan 

4. Hukuman denda 

b. Hukuman Tambahan 

1. Pencabutan beberapa hak tertentu 

2. Perampasan barang tertentu 

3. Pengumuman keputusan hakim.
40

 

Unsur-unsur Tindak Pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut 

pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis 

artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 

rumusannya.Sementara itu, sudut undang-undangadalah bagaimana kenyataan tindak 

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 

perundang-undangan yang ada.
41

Unsur tindak pidana menurut beberapa teoretisi yaitu 

unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan 

yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi 

yang telah dibicarakan dimuka yakni: 
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a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 

- Perbuatan 

- Yang dilarang (oleh aturan hukum) 

- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.Berdasarkan 

kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi 

tidak dipisahkan dengan orangnya.Ancaman (diancam) dengan pidana 

menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataanya benar-benar 

dipidana. 

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 

- Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 

- Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  

- Diadakan tindakan penghukuman. 

Kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-

olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman 

(pemidanaan).Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti 

perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi dipidana.
42

 

2. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi 

Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) terdiri dari 5 

(lima) jenis perbuatan, yakni:
43

 

a. “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, 

dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” 
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Mengamati rumusan tersebut, seyogianya membunuh, melukai, dan memperniagakan 

memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. Perbuatan 

memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan 

mendapat laba/keuntungan.Menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara 

merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang 

mungkin untuk kesenangan.Tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, 

misalnya: 

1. Seekor satwa dalam keadaan sakit luka lalu ditangkap semata-mata untuk diobati 

atau dilindungi. 

2. Mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk 

menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena 

oli/minyak yang mencemari air.
44

 

Perbuatan yang dilarang pada bagian a terdiri dari 8 perbuatan terhadap satwa yang 

dilindungi dalam keadaan hidup, yakni: 

a. Menangkap 

b. Melukai 

c. Membunuh 

d. Menyimpan 

e. Memiliki 

f. Memelihara 

g. Mengangkut 

h. Memperniagakan. 
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b. “Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 

dilindungi dalam keadaan mati” 

Perbuatan-perbuatan tersebut dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf b yang terdiri dari 5 

jenis perbuatan, yakni: 

a. Menyimpan 

b. Memiliki 

c. Memelihara 

d. Mengangkut 

e. Memperniagakan. 

c. “Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke  tempat lain 

didalam atau di luar Indonesia”. 

Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan habitat atau lingkungan 

tempat satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.Kata mengeluarkan berarti 

memindahkan dari suatu tempat ketempat lain. Dengan demikian mengeluarkan 

bermakna tanpa menangkap/mengangkut, misalnya dengan mengusir atau mengusik 

sehingga satwa tersebut berpindah atau keluar dari tempatnya dan pergi ketempat lain. 
45

 

d. “Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain 

satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa 

tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ke tempat lain di 

dalam atau diluar Indonesia” 

Hal tersebut dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf d. Dengan kata lain, 

memperniagakan, dan memiliki/menyimpan barang-barang yang dibuat dari 

kulit/tubuh/bagian satwa yang dilindungi, itu dilarang bahkan memindahkannya pun 
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dilarang. Penerapan larangan tersebut, dengan unsur karena kelalaian, sebagaimana 

dirumuskan Pasal 40 ayat (4), perlu ekstra hati-hati karena bagian-bagian tubuh satwa 

yang dilindungi hanya diketahui para ahli. Sulit dibayangkan masyarakat umum dapat 

mengetahui setiap bagian kulit atau tubuh satwa yang dilindungi. 

e. “Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki 

telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi” 

Perbuatan mengambil, dan memiliki telur satwa yang dilindungi karena kelalaian 

merupakan hal yang sulit diterima akal, tetapi memiliki sarang tanpa menguasai 

merupakan suatu hal yang mungkin seperti memiliki pohon tempat bersarang satwa yang 

dilindungi. Dalam hal demikian, pemilik pohon tidak dapat dipersalahkan tetapi jika 

pohon dipotong sedang ia mengetahui bahwa satwa yang dilindungi sedang 

bersarang/bertelur pada pohon tersebut, sipemilik pohon dapat dipersalahkan.
46

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah 

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Yang Memperniagakan Satwa Langka Secara 

Illegal dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 

                                                           
46

Ibid, hal. 54. 



Pelaku Yang  Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Studi Putusan Nomor 

235/PID.B/LH/2018/PN.TBH). 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang 

berdasarkan pada hukum kepustakaan yang ada.
47

 Penelitian ini dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

C. Metode Pendekatan Masalah 

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan Kasus 

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi diantaranya yakni Putusan 

Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.TBH. 

2. Pendekatan Perundang-undangan 

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 5 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), 

selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis Putusan Nomor 

235/Pid.B/2018/PN.TBH. 

D. Sumber Bahan Hukum 
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Sesuai dengan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, maka sumber bahan hukum 

normatif terdiri dari: 

1. Data Primer (primary law material) 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan, 

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim
48

. Adapun 

yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam 

mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. 

b. Putusan Pengadilan Tembilahan Nomor 235/Pid.B/2018/PN.TBH. 

2. Data Sekunder 

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua aplikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku literatur,pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari 

internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 

3. Data Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa 

memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

E. Metode Penelitian 

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau 
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cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah 

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun bahan-bahan sekunder 

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi 

yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 235/ 

Pid.B/2018/PN.TBH. 

F. Analisis Bahan Hukum 

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, 

analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Nomor 235/ Pid.B/2018/PN.TBH tentang 

memperniagakan satwa yang dilindungi, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-

kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran 

yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


