
 

BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 
 

Manusia tidak hidup sendiri di muka bumi ini, melainkan hidup berdampingan 

dengan makhluk hidup lainnya seperti satwa dan tumbuhan. Manusia bersama satwa 

dan tumbuhan merupakan satu kesatuan di dalam ekosistem yang memiliki keterkaitan 

erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keanekaragaman sumber daya alam 

hayati dalam arti jenis, jumlah, dan keunikannya mempertinggi system pendukung 

kehidupan.1
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi kekayaan sumber 

 
daya alam hayati yang berlimpah. Sumber daya alam hayati diartikan sebagai unsur- 

unsur hayati (tumbuhan) dan unsur-unsur hewani (satwa) yang bersamaan dengan 

unsur-unsur non hayati(komponen tak hidup, contoh: matahari, air, udara, tanah dan 

hasil tambang) disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem2. Sumber daya 

alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting 

bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu 

dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan 

masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa 

kini maupun masa depan.3
 

 
 
 
 
 

1 Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan, (Palembang:PT Refika Aditama,2012), hal. 133. 
2 Abdullah Marlang dan Rina Maryana, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015), hal. 23. 
3 Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
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Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam 

satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 

persen dari semua makhluk yang hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia.4 

Walaupun  memiliki luas daratan  hanya sekitar  1  persen dari luas daratan dunia, 

 
ternyata bila dibandingkan dengan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia 

Indonesia memiliki sekitar 12 persen (515 jenis) dari total jenis binatang menyusui 

(mamalia), 17 persen (1531 jenis) dari total jenis burung di dunia, keanekaan jenis 

reptile petingkat ketiga (600 jenis), setelah Meksiko dan Australia, 270 jenis ampibi, 

2827 jenis ikan tidak bertulang belakang, serta 47 jenis ekosistem. Membuat Indonesia 

memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia 

menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja 

merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan 

satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang 

tinggal di sekitar habitat satwa.5 

Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian 

 
satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan 

kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangaan satwa yang 

dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik 

besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. 
 
 
 
 

 
4  Flora Fauna, ” Keanekaragaman Hayati : Anugerah dari Hutan Indonesia”. diakses dari 

https://indonesia.go.id/, pada hari minggu, tanggal 24 Mei 2020 Pukul 14.14 WIB. 
5 Pro Fauna, “Fakta tentang Satwa Liar  Indonesia”, diakses dari  https://www.profauna.net/id 

pada hari minggu, tanggal 24 Mei 2020 Pukul 15.00 WIB.
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Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual belikan 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 satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, 

Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling. 

Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika 

tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari 

alam.6
 

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 
Nomor   P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018   tentang   Perubahan  Atas   Peraturan 

 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 

 
Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Diketahui setidaknya hingga 

tahun 2018 terdapat 557 Spesies Burung yang dilindungi. Beberapa  satwa liar yang 

dilindungi adalah spesies kakatua koki (no. 256: Cacatua galerita), nuri maluku (no. 

538: eos bornea), kasturi kepala hitam (no. 557: Lorius lory) sesuai Jenis Tumbuhan 

dan Satwa yang Dilindungi. Burung kakatua koki, nuri maluku dan katsuri kepala 

Hitam adalah jenis burung hias yang memiliki bulu indah dan lengkingan suara yang 

cukup nyaring, sehingga banyak masyarakat di indonesia ingin mendapatkan jenis 

burung ini untuk dibuat menjadi hewan peliharaan. 

Rumusan   dari   perbuatan   pidana   yang   dilarang   dalam   tindak   pidana 

 
memperniagakan  satwa  yang  dilindungi  jenis  burung  pada  dasarnya  juga  harus 

 
 
 

6 Widada. Sri Mulyati,Hiroshi Kobayashi,Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati Dan Ekosistemnya, (Jakarta: Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam,2006), hal. 26.
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mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha-usaha 

untuk melestarikan dan melindungi satwa-satwa tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  menyebutkan 

bahwa : 

“setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, 

memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 

dilindungi dalam keadaan hidup” dan, 

“mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat 

lain di dalam atau di luar Indonesia”. 

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 

 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan 

bahwa  “Barang  siapa dengan sengaja  melakukan pelanggaran terhadap  ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut tetapi tindak 

pidana tersebut tetap terjadi. Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya 

resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan illegal satwa liar tersebut 

membuat perdagangan illegal satwa liar menjadi daya tarik besar bagi para pelaku 

untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, meskipun sudah cukup banyak pelaku yang
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dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga 

belum bisa memberikan efek jera (detterent effect). 

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi 

No. 1750/Pid.B/LH/2019/PN Mdn menyatakan bahwa terdakwa ZULKIFKI 

NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 

keadaan hidup karena memiliki 2 (dua) ekor Burung Nuri Maluku (Eos bornea), 1 

(satu) Ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius Lory) 1 (satu) Ekor Kakatua Koki 

(Cacatua galerita). Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- 

(lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana penjara selama 2 )dua) bulan. 

Dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang 

dimana dalam hal ini apabila dibandingkan dengan ketentuan pidana yang terdapat 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya, karena seharusnya pelanggaran tindak pidana perdagangan 

illegal satwa liar yang dilindungi ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf adan c jo 

pasal 40 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan dengan 

denda 100 ( seratus) juta rupiah. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi 

permasalahan tentang tindak pidana yang mengangkut dan mengeluarkan satwa yang 

dilindungi ini dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok 

permasalahan    yang    diangkat    lewat    tulisan    yang    diberi    judul    Analisis
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Pertanggungjawaban Pelaku Yang Mengangkut dan Mengeluarkan Satwa yang 

Dilindungi di Indonesia Dalam Keadaan Hidup dari Suatu Tempat di Indonesia ke 

Tempat Lain di Wilayah Indonesia (Studi Putusan Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN 

Mdn). 

B.  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan 

adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Yang Mengangkut dan Mengeluarkan 

Satwa yang Dilindungi di Indonesia Dalam Keadaan Hidup dari Suatu Tempat di 

Indonesia   ke   Tempat   Lain   di   Wilayah   Indonesia   (Studi   Putusan   Nomor 

1750/Pid.B/LH/2019/PN Mdn)? 

 
C.  Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  Untuk 

Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Yang Mengangkut dan 

Mengeluarkan Satwa yang Dilindungi di Indonesia Dalam Keadaan Hidup dari Suatu 

Tempat di Indonesia ke Tempat Lain di Wilayah Indonesia (Studi Putusan Nomor 

1750/Pid.B/LH/2019/PN Mdn). 

 
D.  Manfaat Penelitian 

 
Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang 

hendak dicapai. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut: 

1.   Manfaat Teoritis
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Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang ditujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam hukum pidana. 

2.   Manfaat Praktis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan keillmuan, 

khususnya bagi penulis yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan 

masukan dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

terhadap satwa secara liar. 

3.   Manfaat Bagi Penulis 

 
Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan 

dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP 

Nommensen Medan.



 

 

BAB II TINJAUAN 

PUSTAKA 

A.  Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana 

 
1.  Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 
Pertanggung     jawaban     pidana     dalam     istilah    asing     disebut     juga 

dengan teorekenbaardheid atau criminal     responsibility yang     menjurus     kepada 

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa 

atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. 

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila sipelaku 

sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Menurut 

pendapat para ahli hukum, bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana 

diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab.7
 

Untuk menjelaskan hal bilamana terdapatnya kemampuan pertanggungjawaban 

 
pidana, dapat dengan dua cara, yaitu: Cara pertama, yakni dengan berdasarkan atau 

mengikuti dari rumusan pasal 44 ayat (1) KUHP. Dari Pasal 44 ayat  (1) KUHP itu 

sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud 

perbuatan. Pasal 44 ayat (1) menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak 

mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, maka orang yang 

bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila 

tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1), 
 

 
 
 
 

7 Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 

Pidana Sebagai Syarat Memidanaan”, (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia),hal. 73. 
 
 

 
8
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artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu 

karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab. Kedua, dengan 

tidak menghubungan dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid 

Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada 3 syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu: 

1)  Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas 

atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap 

perbuatan yang ia (akan) lakukan, 

2)  Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai 

kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta 

akibatnya, 
3)  Keadaan  jiwa  orang  itu  sedemikian  rupa  sehingga  ia  mampu  untuk 

menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu 
adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh 

hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.8
 

 
Untuk yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa keadaan jiwa 

orang pada umumnya (normal) adalah memiliki kebebasan atau kemampuan dalam 

menentukan kehendaknya, iapun memiliki kebebasan pula apakah akan mewujudkan 

kehendaknya itu dalam suatu perbuatan ataukah tidak. Orang  yang sehat  jiwanya 

seperti ini, dalam keadaan khusus tertentu dapat saja kebebasan dalam menentukan 

kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu terampas, tapi ia tidak 

mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas khusus perbuatan tertentu yang 

terpaksa dilakukannya. 

Sedangkan perihal yang ketiga, ada mengenai kemampuan bertanggung-jawab 

 
dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum subyektif. Artinya untuk memiliki 

 
 
 

 
243-244. 

8  Satochid Kartanegara, tanpa tahun, Hukum Pidana, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, hal.
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pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat, ialah apabila keadaan jiwanya 

sedemikian rupa sehingga memilki kesadaran, atau keinsyafan bahwa perbuatan yang 

(akan) dilakukannya itu adalah sebagai perbuatan yang tercela, dilarang baik menurut 

hukum maupun menurut masyarakat. 

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:9
 

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah 

dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan 

pandangan- pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, 

sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan 

memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana 

sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal 

filsafat”. 

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila 

orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat  untuk penjatuhan 

pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau 

bersalah.10  Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana 

seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (sering dikenal 

dengan sebutan “strick liability” atau “absolute liability”, walaupun ada pendapat 

bahwa strict liability tidak selalu berarti sama dengan absolute liability).11
 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah 

melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan 

dalam  undang-undang.    Pertanggungjawaban  pidana  adalah  pertanggungjawaban 
 
 
 
 
 

9   Roeslan  Saleh,  Pikiran-pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana,  (Jakarta:  GHalia 

Indonesia, 1982),hal. 10. 
10 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),hal. 156. 
11  Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penaggulangan Kejahatan, (Jakarta: Pramadena Group, 2010),hal. 117.
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orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan orang 

itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana 

karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.12
 

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang 

 
akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut 

bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab 

maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab- 

pidanakan. 

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari: 

 
a)  Mampu bertanggung jawab 

 
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), 

seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan 

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak 

ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau 

alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan 

bertanggungjawab,   maka   hanya   seseorang   yang   yang   “mampu 

bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12     Chairul   Huda,   “Dari   ‘Tiada   Pidana   Tanpa   Kesalahan’   Menuju   Kepada   Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 70. 
13 Amir Ilyas, Op.Cit, hal. 75.
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b)  Kesalahan 

 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 

melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.14
 

c)  Tidak ada alasan pemaaf 

 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 

bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan 

yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan 

dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau 

tidak.  Jika  ia  menentukan (akan)  melaksanakan tindakan  itu,  maka 

bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”.15
 

2.   Kesalahan 
 

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah 

melakukan perbuatan  yang  menimbulkan keadaan atau  akibat  yang  dilarang  oleh 

hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Metzger memberikan 

pengertian istilah kesalahan atau should yaitu keseluruhan syarat yang memberi dasar 

untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.16
 

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang 

dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu 

bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:17
 

 

 
 
 

14 Ibid, hal. 77. 
15 Ibid. hal. 86 . 
16 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 78. 
17 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 164.
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a.   Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 

b.   Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; 

c.   Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan 

kealpaan/kelalaian (culpa); 

d.   Tidak adanya alasan pemaaf. 
 

 

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan 

sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk- 

bentuk kesalahan terdiri dari: 

1)  Kesengajaan(opzet). 

 
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan 

unsur culpa. Culpa atau kelalaian merupakan suatu keadaan ketidaksengajaan.18  Ini 

layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang 

yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur 

tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok- 

alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.19
 

Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni: 

 
a)  Sengaja Sebagai Maksud (Oogmerk) 

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan,  mudah  dapat  dimengerti oleh  khalayak  ramai. 

Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak 

ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana 

ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan 

yang   bersifat   tujuan   ini,   dapat   dikatakan   si   pelaku   benar-benar 
 

 
 

 
26. 

 
hal. 61. 

18 Adami Chazawi, Pelanggaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 

 
19 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: PT. Eresco, 1985),
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mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya 

ancaman hukum pidana (constitutief gevolg). 

b)  Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (zekerheidsbewustzijn) 

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak 

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia 

tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini 

terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga 

dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori 

bayangan  (voorstellingtheorie)  keadaan  ini  sama  dengan  kesengajaan 

berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak 

dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau 

gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga 

kini ada kesengajaan.20
 

c)  Sengaja       Sadar       Akan       Kemungkinan       (Dolus       eventualis, 

mogelijkeheidsbewustzijn) 

Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, 

yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada 

keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin 

ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa 

kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama 

dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah terang 

kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua 

macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau 

dianggap seolah-olah sama.21
 

 

 

Affectus punitur licet non sequator effectus. Artinya, kesengajaan dapat 

dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.22 Secara ilmu pengetahuan 

atau (doktrin), kesengajaan sebagai unsur delik bertalik dengan hal-hal berikut: 

a.   Kesengajaan secara umum, yang oleh pakar disebut dolus generalis (Opzet 

umum). 

b.    Adanya hal-hal diluar perhitungan. 

c.   Timbulnya kekeliruan (error or dwaling).23
 

 
 

 
 
 

hal.170. 

20 Ibid.,hal. 63. 
21 Ibid.,hal. 66. 
22  Eddy O.S Hiariej,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Atma Pustaka, 2016), 
 
23 Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 19.
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2)  Kealpaan (Culpa) 

 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena 

pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang- 

undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan 

kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya 

pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal 

diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk 

terus mengembangkan ilmunya.24
 

3.   Alasan Pemaaf 
 

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak 

pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum tetapi pembuatnya tidak dapat 

dipidana karena padanya tidak ada kesalahan 

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam 

 
KUHP adalah : 

 
a.   Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) 

 
Pasal 44 ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang 

tidak dapat dipertanggungjawaban kepadanya karena kurang sempurna 

akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Dalam Pasal 

44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori yaitu 

cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan. Yang dimaksud 

gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan 
 
 
 

24  Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter,(Jakarta Rineka 

Cipta,), hal. 55.



16  
 

 
 
 

normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa. Pada dasarnya cacat 

atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan 

ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya 

dengan perbuatannya.25
 

b.   Daya Paksa/overmacht (Pasal 48 KUHP) 

 
Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP, daya paksa adalah “setiap daya, 

setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan”. Daya paksa 

absolut dan daya paksa relatif termasuk alasan yang meniadakan unsur 

kesalahan sehingga digolongkan sebagai alasan pemaaf. Daya paksa absolut 

adalah daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan. Daya paksa ini 

dapat secara fisik dan dapat pula secara psikis, misalnya seorang yang 

tangannya tiba-tiba dipegang oleh orang lain lalu dipukulkan pada kaca 

jendela hingga pecah, maka orang yang tangannya dipukulkan itu tidak 

dapat dikatakan melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 406 KUHP karena terdapat daya paksa absolut. Daya 

paksa relatif ialah daya atau kekuatan yang sebenarnya masih dapat 

dihindari atau dengan kata lain bahwa orang yang dipaksa masih dapat 

berbuat lain akan tetapi ia tidak dapat diharapkan untuk dapat mengadakan 

perlawanan.26
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 Andi Sofyan, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016) hal. 147. 
26 Ibid. hal. 147.
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c.   Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP) 

Pasal 49 ayat (2) KUHP : Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, 

jika   perbuatan   itu   sekonyong-konyong   dilakukan   karena   perasaan 

tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. Dalam 

pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: Harus ada 

situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan 

raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika 

bersifat melawan hukum menjadi keharusan.27
 

d.   Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP) 

 
Pasal 51 ayat (2) KUHP : Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang 

tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang 

dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan- 

akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu 

menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.28
 

B.  Tinjauan  Umum  Mengenai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan 

 
Ekosistemnya 

 
1.   Pengertian  Tindak  Pidana  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan 

 
Ekosistemnya 

Tindak pidana atau perbuatan pidana (straafbaarfeit) adalah perbuatan yang 

oleh  suatu  aturan  hukum dilarang  dan  diancam  pidana.29   Dalam  bahasa  Belanda 
 
 
 

 
27 Ibid. hal. 148. 
28 Ibid. hal 149. 
29 Moeljatno,Op.Cit.. 54.
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straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan 

feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan straafbaar 

berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti 

sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum. 

Menurut simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang diancam 

dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan 

oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Vos, strafbaar feit adalah suatu 

kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundnag-undangan, jika suatu 

kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.30 Menurut Moeljatno, 

pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, 

yaitu :31
 

“Tindak   pidana   adalah   suatu   pengertian   yuridis   seperti   halnya   untuk 

memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah 

hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah 

tindak  pidana.  Pembahasan  hukum pidana  dimaksudkan  untuk  memahami 

pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan 

dengan dasar-dasar  pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang 

tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan 

suatu  istilah yuridis  yang  mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari 

bahasa Belanda straf yang dapat diartikan sebagai hukuman.” 
 

 

Eddy O.S Harriej, menyatakan bahwa :32
 

 
“Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang 

sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran 

terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu 

pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan 

maksud agar tidak mengulangi perbuatannya”. 
 

 
 

30 Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta), hal. 126. 
31 Ibid, hal 56 
32 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit, hal. 451.
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Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana 

tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk 

pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang 

nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

yaitu dalam ketentuan : 

a.   Terkait langsung dengan satwa 

 
Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang 

dilarang untuk : 

1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 

hidup; 

2)  Menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan 

satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 

3)  Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

4) Memperniagakan,  menyimpan  atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau 

bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari 

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan 

5)  Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau 

memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. 
 

 

b.   Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa 

 
1)  Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

dan Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya  menyatakan  bahwa
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Setiap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan 

perubahan keutuhan kawasan suaka alam; 

2)  Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan 

 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Ayat, yakni : 

 
a) Setiap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan  yang  dapat 

mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman 

nasional. Ayat; 

b)  Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan 

fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis 

tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan 

c)  Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan 

fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman 

hutan raya, dan taman wisata alam. 
 

 

2.   Unsur-Unsur Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

 
Ekosistemnya 

 
Unsur-unsur  dari  tindak  pidana  terhadap  satwa  yang  dilindungi  dalam  Pasal  40 

 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut. 

a.   Barangsiapa 

Unsur “barangsiapa” merujuk pada subjek tindak pidana. Kata “barangsiapa” 

dalam Bahasa Indonesia berarti “siapa saja”. Ini berarti siapa saja dapat menjadi pelaku 

tindak pidana ini. Walaupun demikian yang dapat menjadi pelaku tindak pidana Pasal 

40 ayat (2) hanyalah manusia saja, sedangkan korporasi, baik berbadan hukum maupun 

tidak berbadan hukum, bukan merupakan subjek tindak pidana ini. Dengan kata lain 

korporasi tidak dapat menjadi tindak pidana ini dan karenanya korporasi tidak dapat 

dituntut berdasarkan pasal ini. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 5
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Tahun 1990 tidak disebut korporasi atau badan hukum sebagai yang dapat dituntut 

pidana. 

b.   Dengan sengaja 

 
Apa yang dimaksudkan dengan unsur sengaja adalah “sama dengan willens en 

watens” (dikehendaki dan diketahui) ini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui 

perbuatannya itu. Pengertian kesengajaan ini dalam perkembangannya telah makin luas 

dimasa sekarang ini, dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi (putusan 

pengadilan). 

Oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa, kesenjangan merupakan corak sikap batin 

yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga,yaitu 

kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kemungkinan 

(opzet  bij  mogelijkheidsbewustzijn),  dan kesengajaan  sebagai kepastian (opzet  bij 

noodzakelijkheids). 

Dengan demikian, telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu : 

1)  sengaja sebagai ; 

2)  sengaja dengan kesadaran; dan, 

3)  Sengaja dengan kesadaran tentang. 

 
c.   Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

 
Unsur yang ketiga ini merupakan unsur perbuatan, yaitu perbuatan berupa melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan 

(2). Jadi, Pasal 40 menunjuk pada pasal yang lain lagi dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1990, yaitu Pasal 21 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 

Dengan demikian, isi Pasal 21 ayat (1) dan (2) merupakan bagian dari rumusan tindak 

pidana dalam Pasal 40.
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Dalam Pasal 21  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nonor  5  Tahun  1990  tentang 

 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditentukan bahwa: 

 
1)  Setiap orang dilarang untuk : 

a) mengambil,    menebang,    memiliki,    merusak,   memusnahkan, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang 

dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; 

b)  mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam 

keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain 

di dalam atau di luar Indonesia. 

2)  Setiap orang dilarang untuk : 

a)  menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 

keadaan hidup; 

b)  menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan 

satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 

c)  mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

d)  memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian- 

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

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

e)  mengambil,  merusak,  memusnahkan,  memperniagakan,  menyimpan 

atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi. 

Semua perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) ini berkenaan 

dengan “satwa yang dilindungi”. Pengertian “satwa” itu sendiri diberikan definisi 

dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990   tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa, satwa adalah semua jenis sumber 

daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Istilah “satwa” 

yang dilindungi tidak diberikan defenisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Noomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
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Pasal 40 ayat (1) berkaitan dengan pasal 19 ayat 1 dan Pasal 33 ayat (1 dan 3). 

Unsur objektifnya dari pasal 19 ayat(1) yaitu setiap orang dilarang untuk melakukan 

kegiatan yang dapat membuat perubahan pada keutuhan Kawasan suaka alam, 

sedangkan unsur objektif dari Pasal 33 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman 

nasional, dan Pasal 33 ayat (3) yaitu Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang 

tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman 

hutan raya, dan taman wisata alam. 

Pasal 40 ayat (2) berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 

ayat (2). Unsur objektifnya dari pasal 21 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang untuk 

mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, 

dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan 

hidup atau mati. Sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) unsur objektifnya yaitu setiap orang 

dilarang untuk menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki segala sesuatu yang 

berkaitan dengan satwa yang dilindungi. 

3.   Jenis-Jenis  Tindak  Pidana  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan 

 
Ekosistemnya 

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

dari 5 (lima) jenis perbuatan, yakni:33
 

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

 
mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. 

 
 
 

33  Leden  Marpaung,  Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa, (Jakarta: 

Erlangga, 1995), hal. 51.
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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.34
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Ibid, hal. 52.
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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. 35
 

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 

 
 
 

 
35 Ibid, hal. 53.
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kulit/tubuh/bagian satwa yang dilindungi, itu dilarang bahkan memindahkannya 

pun 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. 

Pasal 40, sebagai satu-satunya pasal yang ditempatkan dalam Bab XII tentang 

Ketentuan Pidana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menentukan sebagai berikut: 

1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat 

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah). (
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3)  Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah). 

4)  Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat 

(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda 

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

5)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat  (2) adalah 

kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) 

adalah pelanggaran.36
 

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam sebagian dari 

rumusan Pasal 40 ayat (2) . Dalam sebagian rumusan Pasal 40 ayat (2) yaitu bagian 

kalimat  “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (2)”. Hal ini karena pasal 21 ayat (1) berkenaan 

dengan tumbuhan yang dilindungi sedangkan Pasal 33 ayat (3) berkenaan dengan zona 

inti taman nasional. Jadi, Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 menunjuk pada pasal 

yang lain lagi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, yaitu Pasal 21 ayat (2) yaitu 

setiap orang dilarang menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki segala sesuatu 

yang berkaitan dengan  satwa yang dilindungi.  Dengan demikian, isi Pasal 21 ayat (2) 

merupakan bagian dari rumusan tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
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4.   Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

 
Dan Ekosistemnya 

 
Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja 

diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. 

Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap 

pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi 

perbuatannya.37  Menurut  Sudarto  pemidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata 

penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan 

sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). 

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana 

perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan yang  mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan 

perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam 

ketentuan ; 

a.   Terkait Langsung Dengan Satwa 

 
   Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk : 

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

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 

hidup; 

b.   Menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan 

satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 
 
 
 
 

37 Eddy O.S Hiariej, Op. Cit, 451.
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c.   Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

d. Memperniagakan,  menyimpan  atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau 

bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat 

dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

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

memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. 
 

 

b.   Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa 

 
   Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ; 

Ayat   (1),   Setiap   orang   dilarang   melakukan   kegiatan   yang   dapat 

mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam. 

   Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Ayat   (1),   Setiap   orang   dilarang   melakukan   kegiatan   yang   dapat 

mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. 

Ayat   (2),   Perubahan   terhadap   keutuhan   zona   inti   taman   nasional 

sebagaimana    dimaksud    dalam    ayat    (1)    meliputi    mengurangi, 

menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah 

jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. 

Ayat  (3),  Setiap  orang  dilarang  melakukan kegiatan  yang  tidak  sesuai 

dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman 

hutan raya, dan taman wisata alam. 
 

 

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa yang menjadi Objek tindak pidana yang 

disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan 

Satwa dan Tumbuhan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Dan  Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan 

Kedua   Atas   Peraturan   Menteri   Lingkungan   Hidup   Dan   Kehutanan   Nomor
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P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018   Tentang   Jenis   Tumbuhan  Dan  Satwa   Yang 

 
Dilindungi. 

 
Sebagian besar kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi dikenakan dakwaan 

Pasal 21 ayat (2) huruf a hingga e Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Pasal-pasal ini 

mengatur pidana terhadap tindakan seperti menangkap, membunuh, menyimpan, 

memiliki, memperniagakan, mengambil satwa, telur, hingga sarang satwa. Termasuk 

pula diatur larangan mengeluarkan kulit, tubuh, atau barang-barang dari tubuh satwa 

yang dilindungi ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia. 38
 

Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  satwa  liar  yang  dilindungi 

 
tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu : 

 
a.   Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa 

 
 Pasal 40 ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan 

Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda palingbanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 

 Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat 

(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”. 
 

 

b.   Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa 

 
 Pasal 40 ayat (3) “Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah)”. 
 
 
 

 
38  Henri Subagiyo, Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya, (Jakarta:ICEL,2019), hal. 36.
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 Pasal   40   ayat   (4)   “Barang   siapa   karena   kelalaiannya   melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah)”. 
 

 

Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera 

bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang- 

orang yang  berpotensi menjadi pelaku  tindak  kejahatan terhadap  satwa, sehingga 

mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut 

merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat 

sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak 

pidana kejahatan terhadap satwa. 

C.  Tinjauan Umum Mengenai Satwa 

 
1.   Pengertian Satwa 

 
Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, 

sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun 

perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut 

Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di 

darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar 

dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, 

dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun
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yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara 

teratur dalam waktu dan ruang tertentu.39
 

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci 

dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, 

penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna 

bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah . 

Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa 

sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama di Benua Afrika, 

dan hingga saat ini merupakan aset yang layak dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa 

liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain :40
 

a.   Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku - suku 

pedalaman; 

b.   Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan 

pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli; 

c.   Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar; 

d.   Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula 

dan gading; 

e.   Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (trophy); dan 

f. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan 

yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau 

mendekatinya. 

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan 

tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan 
 

 
 
 
 

39     Cahyadi,   Definisi   Satwa   Liar,   http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi- 

satwaliar.html diakses pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 13:50 WIB 
40 Wiratno,dkk, Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan 

taman Nasional, (Jakarta: The Gibon Foundation, 2001), hal. 106-107.
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tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa 

dan tumbuhan yan g dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan 

perundang -undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang 

dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau 

tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah 

ini. 

2.   Jenis-Jenis Satwa Yang Dilindungi 

 
Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi (satwa 

langka) apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu pertama memenuhi populasi yang 

kecil, kedua adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan ketiga 

daerah penyebaranya terbatas (endemik) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan 

Satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis 

satwa langka dilindungi. 

Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan 

hukum dan konservasi terhadap satwa langka. Secara hukum upaya pemerintah dalam 

melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya 

peraturan perundang-undangan,  yaitu  Undang-Undang  No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan 

ditetapkanya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, 

Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang
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Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah No. 

 
7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 

Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk 

melindungi satwa khusunya satwa langka. 

Sedangkan untuk melestarikan satwa langka maka dilakukan upaya konservasi, 

berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Konservasi 

sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang 

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan 

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman 

dan nilainya”. Konservasi ini dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu: 

a)  Perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

 
b)  Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya, dan 

c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). 

Untuk mendukung upaya pemerintah ini diharapkan kesadaran masyarakat 

untuk  melindungi dan melestarikan satwa langka serta habitat  alaminya sehingga 

kepunahan satwa langka tidak terjadi
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Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 Nama Satwa 

yang di lindungi yang terdiri dari berbagai jenis, yakni : 

a.   Mamalia 70 jenis; 

 
b.   Aves 70 jenis; 

 
c.   Reptilia 30 jenis; 

d.   Insecta 18 jenis; 

e.   Pisces 7 jenis; 

f.   Anthozoa 1jenis ;dan 

g.   Bivalvia 13 jenis. 

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 

Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi ada sebanyak 904 jenis satwa dan 

tumbuhan yang dilindungi yaitu : 

a.   Mamalia 137 jenis; 

 
b.   Aves 557 jenis; 

c.   Amphibi 1 jenis 

d.   Reptilia 36 jenis; 

e.   Insecta 25jenis; 

f.   Pisces 19 jenis; 

 
g.   Krustacea 1 jenis; 

 
h.   Molusca 5 jenis;
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i.    Xiphorusa 3 jenis; dan 

j.    Tumbuhan 116 jenis. 

Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu 

tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama 

memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga 

yakni dalam hal : 

1)  kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang 

tanpa kita sadari seperti flu burung, anthrax, rabies dan penyakit lain yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia, ancaman serangan dari satwa tersebut 

karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada; 

2)  Kedua  memelihara  satwa  liar  dilindungi identik  dengan  menyiksa dan 

menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang 

tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, 

3)  Ketiga memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu 

masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan 

bau yang ditimbulkan; 

4)  Keempat memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan yakni, 

dalam hal, pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang; dan 

5)  Kelima memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak 

hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara 

mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya 

sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi 

hutan.



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Ruang Lingkup Penelitian 
 

Batas-batas  atau  ruang  lingkup  penelitian  bertujuan  untuk  membatasi dan 

memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan 

tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan 

terarah. Ruang lingkup penelitian adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku 

Yang Mengangkut dan Mengeluarkan Satwa yang Dilindungi di Indonesia Dalam 

Keadaan Hidup dari Suatu Tempat di Indonesia ke Tempat Lain di Wilayah Indonesia 

(Studi Putusan Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN Mdn 

B.  Jenis Penelitian 

 
Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber 

pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

meneliti data primer seperti berkas perkara Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN Mdn. 

Penelitian  ini dilakukan dengan cara  meneliti bahan pustaka atau  sekunder  yang 

dirumuskan penelitian normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya 

penelitian ini bersifat Deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara jelas dan terperinci. 
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C.  Metode Pendekatan Masalah 

 
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah: 

1. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.41
 

2.   Metode pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) 

 
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu yang dihadapi yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu 

menganalisis Putusan Nomor: 1750/Pid.B/LH/2019/PN Mdn 

D.  Sumber Bahan Hukum 

 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang 

bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder 

dan  yaitu  dengan  melakukan penelitian pustaka kemudian  mengkaji  bahan-bahan 

hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut: 

1.   Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 
 

 

 
hal.  92. 

41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2005),
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catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- 

putusan hakim. 

2.   Bahan Hukum Sekunder 

 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku 

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang kajian 

perbuatan tindak pidana korupsi seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum. 

3.   Bahan Hukum Tersier 

 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, 

yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

E.  Metode Penelitian 

 
Dalam upaya  mencapai tujuan dari penelitian  ini,  metode penelitian  yang 

digunakan   adalah Pendekatan   yuridis   normatif   dalam   penelitian   merupakan 

pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum 

yang  merupakan kebijakan dalam  merumuskan tindak  pidana serta menggunakan 

metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik 

koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media 

elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh
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dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul 

skripsi. 

F.  Analisis Bahan Hukum 

 
Bahan yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (Library Research), 

selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara 

kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder  yang berkaitan dengan penelitian 

yaitu berkas perkara Pidana Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN Mdn, disimpulkan 

dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat 

umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. 

Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat 

menggantarkan kepada suatu kesimpulan. 


