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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati yang sangat tinggi disebabkan oleh beberapa hal antara lain Indonesia 

terletak di wilayah tropis dengan kondisi iklim dua musim, Indonesia 

merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas lebih kurang 13.000 pulau yang 

masing-masing terpisah oleh lautan, wilayah Indonesia terbagi atas dua zona 

asia (Indonesia bagian barat dan zona Austaralia (Indonesia bagian timur) 

sehingga spesies-spesies makhlup hidup merupakan spesies peralihan diantara 

kedua wilayah tersebut.
1
 

Pembagian terkait zona tersebut dilakukan oleh Alfred Russel Wallace 

saat mengunjungi Indonesia pada tahun 1856, ia menemukan perbedaan besar 

fauna di beberapa daerah di Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Ketika ia 

mengunjungi Bali dan Lombok, ia menemukan perbedaan hewan di kedua 

daerah tersebut. Di Bali, terdapat banyak hewan yang mirip dengan hewan-

hewan yang mirip hewan-hewan Asia (Oriental), sedangkan di Lombok 

hewan-hewannya mirip dengan Australia. 
2
 

kemudian ia membuat garis pemisah yang memanjang mulai dari Selat 

Lombok ke Utara melewati Selat Makasar dan Philipina Selatan. Garis ini 

disebut Garis Wallace. Sehingga Indonesia terbagi menjadi dua zonageografi 
                                                           

1
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2
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yang dibatasi oleh Garis Wallace, Garis Wallace membelah Selat Makasar 

menuju ke Selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, Garis Wallace memisahkan 

wilayah oriental (termasuk Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan) dengan 

wilayah Australia (Sulawesi, Irian, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Timur).  

karena keunikan geografis inilah yang menyebabkan Indonesia 

menyandang status negara Megabiodiversitas yang dimana setidaknya 5 

(Lima) macam spesies di Indonesia antara lain : Mamalia (menyusui), Aves 

(Burung), Reptilia (Melata), Insecta (Serangga), Pisces (Ikan).  

Seperti halnya Hewan-hewan di bagian barat Indonesia (Oriental) 

yang meliputi Sumatera, Jawa dan Kalimantan, serta pulau-pulaunya memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: Banyak spesies mamalia yang berukuran besar, 

misalnya gajah, banteng, harimau, badak. Mamalia berkantung jumlahnya 

sedikit, bahkan hampir tidak ada. Terdapat berbagai macam kera. Kalimantan 

merupakan pulau yang paling kaya kan jenis-jenis primata. Ada tiga jenis 

primata, misalnya bekantan, tarsius, loris hantu, orang utan. Terdapat hewan 

endemik, seperti: 

1. Badak bercula satu di Ujung Kulon  

2. Binturong (Arctictis binturong), hewan sebangsa beruang tapi kecil 

3. Monyet (Presbytis thomasi) 

4. Tarsius (Tarsius bancanus) 

5. Kukang (Mycticebus coucang) 

Disamping itu juga ekosistem alam meliputi darat, air dan udara yang 

dimana setiap ekosistem tersebut mempunyai penguasanya masing-masing 
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seperti hal di Indonesia penguasa ekosistem alam tersebut antara lain : di darat 

memiliki penguasa seperti Harimau  di laut memiliki penguasa seperti: Hiu 

dan di udara memiliki penguasa seperti Elang, Tentu saja setiap penguasa 

ekosistem alam tersebut mempunyai andil terhadap ke stabilan ekosistem di 

alam tersebut. 

Setiap penguasa tersebut memiliki andil besar terhadap kestabilan 

suatu ekosistem yang dimana apabila salah satu penguasa tesebut hilang atau 

punah dalam suatu ekosistem alam maka dapat dipastikan akan muncul 

penguasa baru menggantikan posisi penguasa tersebut dan tentunya dampak 

terburuk yang terjadi adalah akan disusulnya biota satwa lain yang akan segera 

punah didalam habitat tersebut sehingga menyebabkan alam memperlukan 

waktu yang lama guna mengstabilkan suatu ekosistem.
3
 

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara Megabiodiversitas 

tentunya mempunyai wilayah yang mewakili tiap ekosistem di alam seperti 

darat, laut dan udara berbeda dengan negara lain yang belum tentu memiliki 

wilayah laut maupun memiliki sebuah habitat ekosistem alam di negaranya, 

akan tetapi di Indonesia yang mempunyai beberapa macam hayati yang 

terkandung didalamnya diikuti juga tingkat kepunahan yang sangat parah 

seperti hal: Harimau sumatera dan jawa yang merupakan salah satu penguasa 

di darat menjadi hewan buru bagi para kolektor guna dijadikan hiasan dalam 

rumah seperti di air keras untuk dijadikan sebuah pajangan ataupun diambil 

                                                           
3
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kulitnya hanya untuk dijadikan sebuah alas kaki.
4
 Hiu yang merupakan 

penguasa lautan yang diburu hanya diambil siripnya dijadikan sebuah 

hidangan lezat diberbagai restoran mewah di Indonesia
5
 dan Elang yang 

merupakan penguasa angkasa yang diburu hanya untuk dijadikan sebuah 

hiasan dalam kandang
6
 guna kepuasan pribadi manusia. dan tentu saja satwa-

satwa tersebut sekarang sudah sangat dijumpai di alam liar karena statusnya 

sekarang telah punah dan terancam punah dalam habitat asalnya diberbagai 

wilayah Indonesia. 

Terutama Elang merupakan salah satu endemik yang memiliki 

kharisma yang tinggi dalam wujudnya disamping digunakan sebagai lambang 

negara, elang juga digunakan sebagai simbol lambang instansi-instansi 

berbagai negara, sehingga kharisma yang dimiliki Elang membuat banyak 

manusia ingin memiliki guna menunjukan identitas diri kepada masyarakat. 

yang menyebabkan perburuan terhadap Elang semakin menjadi-jadi dan 

menyebakan statusnya punah untuk diberbagai wilayah. 

Sehingga guna melindungi satwa liar tersebut dari ancaman kepunahan 

maka timbulah gerakan internasional yang dimulai pada tahun 1963 dan pada 

tahun 1975 terbentuk sebuah organisasi internasional yang bernama CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar 

                                                           
4
 Agus Setyadi, Polisi Menyamar Pembeli, Detik News 
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aceh-ditangkap Diakses tanggal 07 Agustus 2015 
5
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spesies terancam punah yang dimana pada tahun 1978 Pemerintah Indonesia 

meratifikasi CITES dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978
7
 dan 

setelah itu maka muncul beberapa aturan dari pemerintah guna mengatur dan 

melindungi habitat alam kelestariannya berserta ekosistemnya seperti Undang-

Undang Nomer 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya yang dimana dalam pasal 21 ayat 2 huruf a pada undang-

undang tersebut mengatur akan larangan bagi siapa saja dalam pemanfaatan 

satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati dan selanjutnya 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan; yang mengatur lebih lanjut terhadap pengelolahan fungsi hutan 

serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur lebih kepada arah 

pembangunan hidup manusia yang seimbang agar dapat berkesinambungan 

dengan ekosistem alam  

Adapun beberapa aturan pemerintah yang juga mengatur akan 

pemanfaatan hasil alam agar tidak merusak ekosistem alam seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan 

satwa liar serta Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan 

jenis tumbuhan dan satwa yang dimana dalam aturan ini menjelaskan jenis-

jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah dan guna mengantisipasi 

                                                           
7
 ______ ,CITES, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/CITES#cite_note-Stiles-2 

Diakses tanggal 01 Agustus 2015 
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merebaknya pemburuan liar adapun aturan pemerintah yang mengatur 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang perburuan satwa buru  

Disamping peraturan pemerintah terdapat pula aturan kementerian 

dalam memuat arahan strategis terhadap pengelolahan satwa lindung Nomor: 

447/kpts-II/2003 tentang Tata Usaha pengambilan atau penangkaran dan 

peredaran tumbuhan dan satwa liar 

Walapun dalam undang-undang serta peraturan pemerintah mengatur 

dengan tegas terhadap perlindungan satwa liar akan tetapi perburuan serta 

kepemilikan satwa lindung tidak dapat dikurangi karena masih terdapatnya  

hasrat memiliki tanpa memperdulikan dampak yang terjadi, seperti halnya 

hasil sidak yang dilakukan oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya 

Alam)  kalimantan tengah terhadap Pasar Minggu Kertak Hanyar dan Jalan 

Ujung Murung menemukan pratek perdagangan satwa liar yang dilindungi 

seperti Elang Laut, Kucing Hutan, Tarsius dan tentunya satwa yang 

diperjualbelikan tersebut memiliki harga yang bervariasi antara Rp 100.000 

hingga Rp 450.000 dan satwa tersebut bukan merupakan satwa yang didapat 

atau dihasilkan dari penangkaran melainkan berasal dari penangkapan liar di 

hutan.
8
 

Adapun daerah Palembang satuan Polisi Hutan BKSDA yang bekerja 

sama dengan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan yang berhasil mengamankan 

3 (Tiga) ekor elang laut dan seekor surili dari pasar burung 16 ilir palembang 

yang dimana satwa tersebut diperkirakan diperoleh penjual dari wilayah jalur 

                                                           
8
 ________,Satwa Liar dan Langkah Tetap Diburu, 

http://www.dishut.jabarprov.go.id/index.php? mod=detilBerita&idMenuKiri=334&idBerita=84 

Diakses tanggal 06 Agustus 2015 

 



7 

 

18 dan Martapura dan pedagang satwa tersebut sementara ini hanya dibina 

saja belum dilakukan penindakan.
9
 

Hingga Jawa Timur Subdit Tindak Sumdaling Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus ( Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur (Jatim) yang bekerja 

sama dengan LSM Animal Indonesia berhasil menangkap Tersangka berinisial 

PAS warga Jalan Jepara, Bubutan, Surabaya, pelaku ditangkap karena menjual 

13 ekor burung langka dilindungi Diantaranya, satu ekor burung brontok 

(nisaetus cirrhatus), satu ekor burung elang laut perut putih (haliaeestus 

leugaster), enam ekor alap-alap sapi (falco moluccensis), dua ekor anak elang, 

dua ekor elang laut dalam keadaan mati, dan satu ekor elang Jawa. serta target 

dari perdangan tersebut ditujukan kepada para pembeli yang merupakan 

komunitas pecinta satwa yang ada di Surabaya dan sekitarnya.
10

 

disamping kerjasama antara lembaga yang berwenang seperti halnya 

BKSDA maupun POLRI yang diharapkan dapat minimalkan tindak kejahatan 

konservasi yang serupa agar tidak terjadi berulang kali, akan tetapi tidak di 

imbangi dengan putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan konservasi 

yang dianggap dalam putusannya tersebut terlalu ringan dalam memberikan 

efek jera bagi pelaku terlebih apabila dilihat dari dampak buruk yang 

dilakukan terhadap ekosistem alam seperti halnya terlihat dalam putusan 

sebagai berikut: 

                                                           
9
  Helti Marini, BKSDA amankan elang laut dari perdagangan liar, 
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  Nurul Arifin, Polda Jatim Tangkap Sindikat Perdagangan Burung Langka,  
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Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.SRG 

dengan terdakwa Muhammad Sayuti Bin Suyitno dengan kasus kepemilikan 

satwa lindung antara 1 (satu) ekor kakatua putih jambul kuning (Cacatua 

Galeria), 3 (tiga) ekor kakatua Raja ( Probosciger aterrimus), 1 (satu) ekor 

Elang Laut Perut putih (Haliaeetus Leucogaster) Dengan putusan 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 

(bulan) dan 15 (lima belas) hari. 

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 

317/PID.SUS/2013/PN.Njk dengan terdakwa Puguh Ujianto Bin Suparni 

dengan kasus kepemilikan dan memelihara satwa lindung antara lain 2 (dua) 

ekor burung Elang alap-alap, 1 (satu) ekor burung Elang Bondol, 4 (empat) 

ekor burung Elang Brontok, 1 (satu) ekor Burung Elang jawa, 1(satu) ekor 

Burung Elang Bidu, 2 (dua) ekor Rangkong, 5 (lima) ekor Burung Merak, 

1(satu) ekor kijang. Dengan menjatuhkan pidana terhadap tedakwa tersebut 

dengan pidana penjara selama 4 (Bulan). dan Memerintahkan pidana tersebut 

tidak perlu dijalani kecuali apabila ada dikemudian hari dengan putusan hakim 

diberikan perintah lain. 

Putusan tersebut merupakan gambaran yang dapat dilihat dalam 

penerapan hukum di Indonesia yang dimana kejahatan konservasi masihlah 

dianggap sebelah mata tanpa didasari akan dampak-dampak yang ditimbulkan 

terhadap kelangsungan ekosistem di alam, karena dari putusan yang rendah 

serta kurang pemahaman dalam penerapan hukum terhadap satwa lindung 

sehingga menyebabkan celah-celah terhadap perdagangan satwa yang dapat 
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menyebabkan eksploitasi besar-besaran terutama terhadap “elang laut 

(Haliaeetus leucogaster) yang termasuk keluarga accipitridae”.
11

 yang dapat 

mengancam kepunahannya, walaupun elang laut (Haliaeetus leucogaster)  ini 

tersebar diseluruh daerah, akan tetapi dengan eksploitasi besar-besaran oleh 

manusia terhadap elang  menyebabkan populasinya dapat dikatakan semakin 

berkurang di habitatnya.  

Adapun Pro Fauna yang juga merupakan salah satu komunitas 

perlindungan Satwa terbesar di Indonesia yang berdiri di kota Malang 

menyatakan karena untuk memiliki satwa liar yang dilindungi tersebut 

tidaklah susah karena dapat ditemui misalnya di pasar hewan yang dimana 

menjual aneka jenis satwa liar yang dilindungi seperti halnya pasar burung 

splendid kota Malang, dalam survey yang dilakukan oleh Pro Fauna 

terdapatnya peningkatan dalam penjualan satwa lindung yang diperjualbelikan 

yang dimana kenaikan tersebut dirasakan melonjak tajam terhadap jumlah 

yang diperjualbelikan serta jenis yang turut diperdagangkan antara lain Satwa 

dilindungi yang diperdagangkan tersebut terdiri dari 15 spesies, yaitu: lutung 

jawa (Trachypithecus auratus), kukang (Nycticebus sp), elang laut (Haliaeetus 

leucogaster), jalak putih (Sturnus melanopterus), tohtor (Megalaima 

armilaris), alap alap sapi (Falco moluccensis), jalak bali (Leucopsar 

rothschildi), elang hitam (Ictinaetus malayensis), tukik penyu hijau (Chelonia 

                                                           
  

11
 BKSDA Jawa Timur, Data Flora dan Fauna LK Penangkar, 

http://www.bbksdajatim.org/.  Diakses 10 September 2014 
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mydas), paok pancawarna (Pitta guajana) dan musang air (Cynogale 

bennetti).
12

 

Melihat Fakta tersebut memang miris rasanya apabila masih saja 

terdapatnya orang-orang dengan sengaja memperdagangkan satwa lindung, 

dan POLRI yang mempunyai tugas untuk membantu BKSDA sebagai 

lembaga pengawas konservasi juga harus melakukan tindakan yang tegas 

sehingga membuat jera pelaku dalam melakukan aksinya. Tentunya dengan 

perilaku manusia yang memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi dapat 

mengancam kepunahan dari satwa langka tesebut, yang mana hasrat manusia 

ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya dihabitat asalnya. 

Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan 

hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Pencegahan ini bertujuan agar 

satwa-satwa langka yang hampir punah, tidak hanya menjadi cerita bagi anak 

cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan 

dari yang diperolehnya. Kepunahan satwa langka ini bisa tidak terjadi apabila 

kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi 

satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri. Satwa 

langka yang mengalami kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, 

                                                           
12

 Rosek Nurhadi, Perdagangan Satwa Dilindungi Meningkat, Pro Fauna, 

http://sains.kompas.com/read/2012/03/14/14383714/Perdagangan.Satwa.Dilindungi.Meningkat.  

Diakses 7 Agustus 2014 
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diburu serta diperjualbelikan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut 

dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam disekitarnya
13

. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang akan ditulis dalam sebuah judul skripsi dengan 

Implementasi larangan menyimpan, memiliki, memelihara dan 

memperniagakan elang laut berdasarkan pasal 21 ayat 2 huruf a undang-

undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya (studi di BBKSDA Jawa Timur dan pasar burung 

splendid Kota Malang) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan daiam latar belakang masalah 

maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Proposal 

Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi larangan menyimpan, memiliki, memelihara 

dan memperniagakan Elang Laut terhadap pratek-pratek yang terjadi di 

Pasar Burung Splendid Kota Malang? 

2. Bagaimana tindakan BBKSDA Jawa Timur tehadap larangan 

menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan elang laut 

sebagai satwa lindung yang ada Di Pasar Burung Splendid Kota 

Malang? 

3. Bagaimana hambatan BBKSDA Jawa Timur terhadap larangan 

menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan Elang Laut di 

Kota Malang? 

                                                           
     

13
Uraian tersebut adalah rangkuman Peneliti berdasarkan pemaparan yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran aktifitas yang dilakukan masyarakat dipasar 

burung splendid kota Malang. 

2. Untuk mengetahui penerapan larangan menyimpan, memiliki, memelihara 

dan memperniagakan Elang laut terhadap pratek-pratek yang terjadi di 

masyarakat. 

3. Untuk mengetahui tindakan BBKSDA Jawa Timur terhadap larangan 

menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan Elang laut 

sebagai Satwa lindung yang ada di Kota Malang.  

4. Untuk mengetahui hambatan BBKSDA Jawa Timur terhadap larangan 

menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan Elang laut 

sebagai Satwa lindung yang ada di Kota Malang  

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi penulis untuk mengembangkan teori berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat, serta sebagai syarat akademis untuk mendapat 

gelar sarjana (S1) dibidang Ilmu Hukum. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pemahaman hukum bagi 

masyarakat terhadap larangan pemanfaatan satwa yang dilindungi. 
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sekaligus membantu dan memberi masukan dalam peran serta masyarakat 

yang benar terkait upaya konservasi hayati. 

c. Bagi instansi terkait BBKSDA dan Kepolisian 

Bagi BBKSDA, penulisan Hukum ini dapat sebagai bahan 

pertimbangan ataupun sebagai bahan acuan yang bermanfaat dalam 

penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan konservasi 

Bagi kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum sebagai 

instrument Negara dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan 

khususnya permasalahan dalam bidang konservasi terkait satwa liar yang 

dilindungi, sehingga diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam penerapan Hukum. 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data – data valid yang berhubungan dengan penulisan 

skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode penelitian yuridis sosiologis (Socio legal research) yang 

merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder 

sebagai data awalnya, yang kemudian di lanjutkan dengan  data primer 

atau data lapangan. 

2. Penentuan Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di pasar burung splendid kota Malang, 

yang menjadi objek penelitian ini adalah BBKSDA Jawa Timur yang 
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dimana dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa di 

kota Malang terdapat resort BKSDA yang menangani terhadap 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan 

pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata 

alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya 

dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar 

kawasan konservasi. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat 

memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun pengambilan data 

yang digunakan 

 dalam penelitian ini sebagai berikut :
14

 

a. Data primer 

Data primer adalah jenis data dokumen tertulis yang 

diperoleh dari sumber yang utama. yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara dan observasi, dan penunjang data primer ini dilakukan 

dengan bacaan bahan hukum seperti : 

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara 3419) 
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b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang 

perburuan satwa buru 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa  

f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 

b Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang 

dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

yaitu :
15

 

a) Karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kalangan ahli hukum 

yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

b) Buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian antara 

lain :  

- Drs. Maskoeri Jasin  Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta. 

Penerbit PT RajaGrafindo Persada 2000 
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- Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan 

Pembangunan Bidang Kehutanan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada) cet.2 

c) Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang 

diteliti Antara lain:  

- Jurnal. Kelestarian Keanekaragaman Hayati. penulis 

Dicky Wibowo 

- Jurnal. Keanekaragaman jenis burung diurnal pada 

kawasan hutan lindung mangrove teluk besar parit 

kelabu kabupaten kubu raya kalimantan barat. 

penulis Riahma Delvirina Purba 

d) Pencarian berita ataupun bahan referensi melalui media 

internet 

c. Data Tersier 

Adapun bahan hukum tersier berguna untuk menjelaskan dan 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu 

Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia, Wiktionary website 

kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

Primer dan sekunder. 

a. Teknik pengumpulan data Primer 
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Data primer diperoleh dengan cara wawancara dokumentasi 

dengan wawancara terhadap responden secara langsung yaitu  

a) Fadil warga lokal yang berada dikawasan taman nasional 

alas purwo Banyuwangi 

b) Putra anggota komunitas Excel dan KPI pecinta satwa di 

kota Malang 

c) Dadang dan Muji pedagang pasar burung splendid kota 

Malang 

d) Instansi BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya 

Alam) yang berkaitan dengan penelitian antara lain: 

- Fazar Dwi Nur Jabatan Pengendali ekosistem hutan 

- Samsul Hadi Jabatan PPNS BBKSDA Jawa Timur 

- Hari Jabatan bagian Hukum BBKSDA Jawa Timur 

Serta Observasi dilakukan guna mendapatkan data : Data 

Flora dan Fauna yang ada di Lembaga Konservasi dan 

Penangkaran Provinsi Jawa Timur 

b. Teknik Pengumpulan data sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi 

kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan 

hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi 

hukum atau di perpustakaan pada instansi terkait ataupun 

penelusuran melalui studi internet. 
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5. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif 

Teknik analisis data deskriptif kualitatif ialah peneliti memaparkan 

data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan permasalahan 

terhadap Implementasi Larangan Menyimpan, Memiliki, Memelihara 

Dan Memperniagakan Elang Laut berdasarkan Pasal 21 Huruf a 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya Yang Terjadi Di Pasar burung 

Splendid Kota Malang dengan menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, 

dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan 

interprestasi data. 

D. Sistemetika Penulisan 

 Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya 

secara singkat adalah sebagai berikut: 

BAB I: Berisi tentang isi latar belakang, rumusan, tujuan 

penulisan/penelitian, kegunaan penulisan/penelitian, metode 

penulisan/penelitian, dan sistematika penulisan/penelitian  

BAB II: Berisi diskripsi atau uraian tentang: Kajian konservasi sumber 

daya alam, Pelindungan Hukum Elang Laut, dan Efektifitas 

Hukum 
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BAB III: Pada Bab ini menjelaskan dan memaparkan bahan hukum hasil 

penulisan hukum serta analisa bahan hukum penulisan yang 

berkaitan dengan rumusan masalah berdasarkan pada teori dan 

kajian pustaka. 

BAB IV: Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil 

penulisan hukum pada Bab III, serta berisi saran-saran sebagai 

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kemudian setelah penutup selesai, dilanjutkan dengan daftar 

pustaka yang dijadikan sumber rujukan penulis 

 

 

 


