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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa 

sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, air, maupun udara. Sumber daya 

alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan, serta dimanfaatkan 

secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu 

kehidupan manusia pada umumnya menurut cara keserasian dan keseimbangan. 

Terdapat hubungan timbal balik ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya. Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan 

hidupnya, tidak hanya secara individu melainkan juga sebagai kelompok atau 

komunitas. Potensi keanekaragaman hayati memberikan arti penting bagi 

kesinambungan kehidupan umat manusia, begitu juga sebaliknya.1 

Salah satu komponen lingkungan hidup yang memegang kunci dalam 

ekosistem adalah manusia.2 Kedudukan manusia haruslah bisa memanfaatkan 

alam sebagai suatu ekosistem yang efektif dan efisien. Salah satu penyebab 

adanya gangguan terhadap mata rantai ekosistem adalah disebabkan oleh kegiatan 

perekonomian yang menjadikan sumber daya alam dan energi menjadi modal 

utama berlangsungnya proses pembangunan ekonomi. Konservasi dalam makna 

hakiki memuat konsep perlindungan (preservation) serta pengembangan 

                                                

1 Saifullah, 2006. Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan criminal di Bidang Konservasi 
Keanekaragaman Hayati). Malang. UIN Press. Hal. 12.  
2 Supriadi, 2005. Hukum Lingkungan Indonesia (Sebuah Pengantar), Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 3.  
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(development) sumber daya alam dan energi untuk kebutuhan umat manusia pada 

masa kini dan mendatang. Maka dari itu di era globalisasi sekarang ini banyak 

terjadi penyalahgunaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada 

dasarnya hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebagai contohnya 

Lingkungan hidup makin banyak menarik perhatian masyarakat luas. Baik 

kalangan pemerintah, universitas, media massa maupun masyarakat umum 

membicarakannya. Permasalahan lingkungan mendapat perhatian yang sangat 

besar di hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ini terutama terjadi 

dalam dasawarsa 1970-an setelah diadakannya Konperensi PBB tentang 

lingkungan hidup di Stockholm dalam tahun 1972. Dalam konperensi Stockholm 

telah disetujui banyak resolusi tentang lingkungan hidup yang digunakan sebagai 

landasan tindak lanjut. Salah satu diantaranya ialah didirikannya badan khusus 

dalam PBB yang ditugasi untuk mengurus permasalahan lingkungan, yaitu United 

Nations Environmental Programme, disingkat UNEP. Badan ini bermarkas di 

Nairobi, Kenya3. 

Perhatian tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah mulai muncul di 

media massa sejak tahun 1960-an. Pada umumnya berita itu berasal dari dunia 

barat yang dikutip oleh media massa kita, oleh karena berita itu berasal dari dunia 

barat, masalah lingkungan yang diliput oleh media massa adalah terutama yang 

                                                

3 Otto Soemarwoto. 2001. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Cet. 9. Jakarta. 
Djambatan. Hal. 1.  
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mengenai pencemaran.4 Tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup 

di Indonesia ialah diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 

15-18 Mei 1972. Seminar itu merupakan seminar tentang lingkungan hidup yang 

pertama kalinya diadakan di Indonesia. Berbicara mengenai permasalahan 

lingkungan hidup, tidak terlepas dengan hubungan timbal balik antara manusia 

dengan lingkungan hidupnya. Jadi, pada hakekatnya yang menjadi perhatian ialah 

masalah ekologi, karena aktivitas apapun yang berhubungan dengan makhluk 

hidup, terutama manusia, selalu memiliki fungsi, peranan, dan kedudukan yang 

berkaitan dengan lingkungan. Secara etimologi, kata ekologi berasal dari dua suku 

kata bahasa Yunani, yaitu: “oikos” yang artinya rumah tangga dan “logos” yang 

artinya ilmu. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang rumah 

tangga makhluk hidup; atau ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah 

tangganya5. Karena inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal 

balik antara makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya, 

dan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya disebut dengan ekologi, sehingga permasalahan lingkungan hidup 

pada hakekatnya adalah permasalahan ekologi6. 

Konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi 

yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

                                                

4 Ibid. 
5 R.M. Gatot P. Soemartono. 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Cet. 1. Jakarta. Sinar Grafika. 
Hal. 1-2. 
6 Ucoep SP. Sejarah Hari lingkungan Hidup 5 Juni. http://green.kompasiana.com/penghijauan 
/2011/06/05/sejarah-hari-lingkungan-hidup-5-juni-370471.html, diakses tanggal 20 Juni 2013. 
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lingkungannya. Menurut Mohammad Taufik Makarao, ekosistem adalah tatanan 

unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling 

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 

lingkungan hidup7. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur 

sebagai suatu kesatuan8. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan takhidup 

di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur9.  

Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi, dan selama masing-masing 

komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, keteraturan 

ekosistem itu pun terjaga dan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan 

tertentu yang bersifat dinamis yang selalu dapat berubah-ubah. Kadang perubahan 

itu besar, kadang kecil, yang dapat terjadi secara alamiah, maupun sebagai akibat 

dari perbuatan manusia. Dengan konsep ekosistem, unsur-unsur dalam lingkungan 

hidup tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi terintegrasi sebagai komponen yang saling 

berkaitan dalam suatu sistem10.  

Permasalahan lingkungan hidup yang kini menjadi permasalahan dunia 

tidak terlepas dari adanya pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tidak 

terkontrol dengan baik. Dampak negatif yang muncul dalam pengelolaan 

lingkungan hidup tidak terlepas dari hakekat pembangunan yang secara sadar 

melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat mencapai tujuan 

pembangunan. Didalam mengelola atau memanfaatkan lingkungan hidup, “tidak 
                                                

7 Mohammad Taufik Makarao. 2004. Apek-Aspek Hukum Lingkungan. Jakarta. PT. Indeks 
Kelompok Gramedia. Hal. 6. 
8 M. Daud Silalahi. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia, Ed. 3. Cet. Ke-1. Bandung. Alumni. Hal. 3. 
9 Otto Soemarwoto I, Op.cit. hal. 23. 
10 Gatot P. Soemartono. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.126. 
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jarang manusia tertarik dan terpesona oleh tujuan yang dikejarnya saja sehingga 

tidak menyadari akibat-akibat sampingannya” berupa resiko yang bersifat 

langsung muncul maupun “laten” bagi kelanjutan kehidupan manusia beserta 

generasi di masa mendatang11.   

Pembangunan dengan lingkungan hidup memang tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lainnya, baik dari segi manfaat maupun segi pengaruh negatif 

dari hasil sampingan yang diberikan secara bersamaan. Mengingat akan 

keterkaitannya tersebut, berbagai usaha dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai 

penanggung jawab utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia untuk 

dapat memperkecil dampak negatifnya agar tercipta lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. Salah satu wujud usahanya adalah berupa penetapan peraturan 

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, seperti misalnya Undang-

undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi). Bangsa Indonesia 

dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang 

berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal 

dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam 

tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara 

optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu 

kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, 

                                                

11 I Made Arya Utama. 2005. Sanksi Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Kelestarian Fungsi 
Lingkungan Hidup. Vol. 29 No. 2. Kertha Patrika. Hal. 47. 
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antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya, 

sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian 

dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila12.  

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting 

dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa 

fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai 

fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang 

kehadirannya tidak dapat diganti.  Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti 

dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka 

upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi 

kewajiban mutlak dari tiap generasi untuk melindunginya. Seperti misalnya di 

Taman Nasional Bali Barat sebagai kawasan konservasi sumber daya alam hayati 

yang harus dijaga dari tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat 

menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 

ataupun tindakan lain yang melanggar ketentuan UU Konservasi, diancam dengan 

pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut 

dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi 

masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya 

kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Akibat dari sifatnya yang luas dan 

menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi 
                                                

12 Ibid. 
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sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan 

kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Konservasi hutan adalah bertujuan untuk 

memastikan fungsi utama perlindungan kawasan hutan terjamin seperti 

perlindungan tanah, perlindungan kawasan tadahan air, dan kestabilan cuaca. 

Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki 

bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan sebagai penunjang 

ekologi dalam pembangunan nasional. Karena itu, hutan beserta fungsi dan 

peranannya harus dikelola secara rasional, terencana dan terpadu antara lain 

melalui sistem kebijaksanaan pengelolaan hutan secara lestari13. Berhasilnya 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan 

tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:  

a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem 

penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan 

kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);  

b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe 

ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan 

manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi 

kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);  

c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati 

sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan secara lestari).   

                                                

13 Alam Setia Zain. 1996. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana. Jakarta. 
Rineka Cipta. Hal. 7. 
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Aktivitas-aktivitas menggalakkan perlindungan hutan termasuk 

rehabilitasi kawasan hutan dengan habitat kepelbagaian spesies fauna 

dan flora yang unik untuk tujuan memulihkan fungsi ekologi kawasan 

tersebut. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan 

tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik 

di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala 

erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati, 

dan terganggunya habitat asli di kawasan konservasi14. 

Frekwensi kejahatan yang terjadi di kawasan konservasi semakin hari 

semakin meningkat dan semakin berbahaya. Banyak mengancam tentang 

kelangsungan hidup daripada ekosistem baik dari tumbuhan maupun hewan itu 

sendiri.  Yang menjadi objek daripada penelitian skripsi penulis disini adalah pada 

perdagangan ilegal dari pohon-pohon dan tanaman yang dianggap dilindungi dan 

langka. Dalam fenomena yang terjadi seperti sekarang ini banyak sekali terjadi 

pelanggaran dalam hal jual beli tanaman langka dan tanaman-tananman yang 

dianggap dilindungi. Karena banyak diantara tanaman langka dan dilindungi 

tersebut memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan sangat fantastis. Hal itu 

dikarenakan pemilik atau penjual tanaman tersebut susah payah mendapatkannya, 

atau kadang tanaman tersebut susah dikembangkan atau dengan alasan lain bahwa 

tanaman tersebut sudah berumur ratusan tahun dan tidak banyak jumlahnya atau 

                                                

14 Koesnadi Hardja Soemantri. 1993. Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ed. 1. Cet. Ke-2. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3. 
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bisa dikatakan sangat langka. Maka dari itu para kolektor tanaman langka dan 

dilindungi ini sangat antusias walaupun harga yang ditawarkan oleh penjualnya 

sangat tinggi. Menurut mereka harga yang dikeluarkan sudah sepadan dengan apa 

yang mereka peroleh sebagai suatu kepuasan dan kebanggan bahwa telah 

mandapatkan sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan walaupun dengan cara 

survey  sekalipun. Hal-hal seperti demikian ini sering dianggap remeh oleh 

pemerintah. Hal yang demikian ini marak terjadi di Kota Wisata Batu, Jawa 

Timur. Kota yang notabene tidak sebesar kota-kota lainya seperti halnya Jakarta 

ataupun Surabaya, akan tetapi dalam perkembangan perdagangan tanaman langka 

dan dilindungi ini, kota Batu mungkin ada di barisan kedua setelah Pulau Bali. 

Karena disini (kota Batu) sangat banyak terjadi perdagangan tanaman dan pohon 

langka dan dilindungi ini. Hal tersebut didasarkan pada survey yang saya 

kerjakan pada tanggal 20 Mei 2013 terhadap paguyuban pedagang bunga yang 

ada di kota Batu. Rata-rata diantara tiap anggota dari pada paguyuban ini 

memiliki paling tidak 1 sampai 3 jenis tanaman yang dilindungi dan tergolong 

sangat langka. Memang dalam undang-undang sudah dilarang untuk memilikinya. 

Dengan kesadaran dari warga paguyuban pedagang bunga kota Batu ini yang 

rendah akan adanya undang-undang yang mengatur tentang larangan kepemilikan 

daripada tanaman atau pohon langka dan dilindungi tersebut maka penulis berniat 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perdagangan tanaman dan pohon 

yang langka dan dilindungi dengan judul Efektivitas Undang-Undang No. 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Pasal 21) dalam Menanggulangi Jual Beli Tanaman Hias 



10 

 

yang Termasuk dalam Kategori Tanaman Langka/ Dilindungi (Study di 

Paguyuban Pedagang Bunga Kota Batu).  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana efektifitas Undang-undang Undang-undang No. 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(pasal 21) dalam menanggulangi dan mencegah praktek jual beli 

tanaman yang dilindungi? 

2. Bagaimana upaya Polisi Kehutanan dalam penegakan Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1990 pasal 21 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami, efektifitas undang-undang No.5 

Tahun 1990 dan cara mengatasi perdagangan tanaman dan atau pohon-

pohon langka tersebut yang telah dilindungi oleh undang-undang terkait. 

2. Untuk mengetahui dan memahami, upaya Polisi Kehutanan dalam 

praktek jual beli yang ada seperti sekarang ini, dan bagaimana menindak 

lanjuti para pelaku yang sudah merajalela seperti sekarang ini. Sesuai 

dengan undang-undang No.5 Tahun 1990 pasal 21 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penulisan hukum diatas, maka kami mengklasifikasikan 

manfaat penelitian ataupun penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian 

hukum tentang perlindungan terhadap tanaman-tanaman langka sesuai 

dengan aturan yang berlaku di Indonesia. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara 

khusus dalam hal perniagaan tanaman-tanaman yang dilindungi. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi para pihak, antara lain: 

a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dilakukan sebagai syarat 

kelulusan Kesarjanahaan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan hukum ini 

bertujuan untuk agar menjadi salah satu upaya menambah dan 

meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap transaksi jual beli 

tanaman atau pohon dilindungi dan langka itu sendiri. 
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c. Bagi pemerintah pada umumnya, agar pemerintah lebih 

memperhatikan hal-hal yang diangap mereka sepele akan tetapi 

dampak dalam dunia pengetahuan itu sangat bersar sekali, maka 

dari itu penulusan hukum ini diharapkan pemerintah lebih bisa 

mengatur hal-hal yang belum diatur menjadi dapat dibuatkan 

aturan-aturan terkait permasalahan diatas. 

d. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perdagangan (jual-

beli) diharapkan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai 

penambah literatur dalam memeperluas pengetahuan hukum 

masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum 

perdagangan (jual-beli), khususya dalam kajian mengenai transaksi 

jual-beli tanaman langka dan dilindungi. 

3. Kegunaan 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pengetahuan baru dalam uapaya memberikan wawasan terhadap 

permasalahan yang diangkat sekaligus sebagai persyaratan akademis 

untuk mendapat gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum.  

b. Baagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mampu 

memahami permasalahan dalam hal perlindungan terhadap tanaman-

tanaman langka, sekaligus memahami secara mendalam unsur-unsur 

hukumnya. Dengan demikian penilitian ini mampu mendorong 
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kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian 

terhadap lingkungan hayati dan daya kritis atas aturan-aturan hukum 

yang menaunginya. 

c. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan 

wawasan baru mengenai obyek penelitian yang dibahas, sehingga 

mampu memberikan sumbangan pemikiran secara teori sebagai 

panduan dalam menjalankan praktik penegakan supremasi hukum dan 

kepedulaiannya terhadap lingkungan di tengah masyarakat. 

E. Metode Penelitian 

Pengertian atau definisi dari metodologi penelitian menurut Kartini Kartono 

adalah sebagai berikut : Istilah metode penelitian berasal dari kata “metode”, 

sedangkan kata metode berasal dari kata “methodos” (bahasa Yunani) yang 

artinya “jalan sampai, meta + logos : jalan”.15 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu 

mengidentifikasi dan mengklarifikasi aspek hukum bagi keperluan penelitian 

hukum yang menyangkut tentang  transaksi jual beli yang dilarang oleh 

peraturan-peraturan tertulis.16 Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan 

                                                

15 Kartini Kartono. 1983. Pengantar Metodologi Research Sosial. Bandung. Alumni. Hal. 15. 

16 Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UMM 
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sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 

tentang bagaimana kenyataan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari (efektifitas hukum dalam masyarakat). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti sebagai sasaran penelitian 

adalah Desa Rembug dan Desa Golari- Kecamatan Bumiaji- Kota Batu Jawa 

Timur. Yang menurut peneliti adalah lokasi yang sangat cocok, dikarenakan 

wilayah tersebut berpotensi besar sebagai sarana jual-beli tanaman 

dilindungi.. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik 

dapat berupa hasil wawancara dengan para responden, maupun 

observasi di lapangan. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian, 

kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal dan surat kabar 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu peroses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Studi Kepustakaan 

Meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan 
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dengan permasalahan. sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu 

hukum serta tulisan-tlisan hukum lainnya yang relevan dengan 

permasalahan. 

Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka 

sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan 

inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan sumber data, yang dalam hal ini adalah suatu proses 

interaksi dan komunikasi agar hasil wawancara sesuai dengan masalah yang 

diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. 

Pemilihan responden yang akan diwawancarai dilakukan dengan 

metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja 

merupakan bagian dari teknik non random sampling yang bertujuan agar 

unsur-unsur yang hendak diteliti memiliki kaitan yang erat dan langsung 

hingga pada subjek-subjek tertentu yang secara kualitas memadai dan 

menguasai permasalahan yang dihadapi. 

Adapun pihak-pihak yang hendak diwawancarai sebagai sumber 

data, diantara lain: 

a. Pemilik dari pada tanaman langka tersebut 

b. Ketua paguyuban pedagang bunga kota Batu 

c. Masyarakat sekitar kota Batu 
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d. Polisi Kehutanan Kota Batu 

e. Kepolisian Kota Batu 

3) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah proses pengambilan data penelitian 

dengan mengumpulkan data-data berupa foto, gambar, atau dokumen-

dokumen tertulis dari sasaran penelitian yang memiliki relevansi dengan 

obyek penelitian. 

4) Internet 

Studi dokumentasi adalah proses pengumpulan data penelitian 

melalui media internet. Data-data yang dikkumpulkan berupa pendapat-

pendapat tokoh yang berkompeten di bidang yang sesuai dengan obyek 

penelitian, termasuk referensi-referensi berupa makalah atau artikel-

artikel yang memiliki relevansi dengan obyek yang diteliti. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen 

pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk 

uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh 

kejelasan penyelesaian masalah dengan cara mengindentifikasi aspek hukum 

atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan mengkaji fakta-fakta 

yang ditemukan di lapangan, sehingga hal ini dapat menjawab permasalahan 

yang menjadi fokus penilitian secara tuntas. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan rangkaian penulisan ini, maka penulisan akan membuat 

sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landasan yang dapat 

diteliti serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan mempermudah 

dalam penelitian sehingga dapat sistematis dan struktur. 

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menajikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber referensi 

untuk menunjang analisa data pada bab berikutnya. Referensi-

referensi kepustakaan yang dimaksud ialah yang berhubungan 

dengan obyek penelitian sesuai dengan judul yang dipilih oleh 

penulis. Bagian pertama bab ini mengulas mengenai tinjauan 

umum tentang jual beli yang terdiri dari beberapa sub bagian; yaitu 

pengertian jual beli, subyek dan obyek jual beli, macam-macam 

bentuk jual beli, hak dan kewajiban penjual, hak dan kewajiban 

pembeli. Bagian selanjutnya mengulas mengenai tinjauan umum 

tentang tanaman langka; terdiri dari beberapa bagian yaitu 

pengertian tanaman, macam-macam tanaman, jenis tanaman 

langka, tinjauan umum tentang konservasi sumber daya alam 
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hayati dan ekosistemnya, pengaturan mengenai perlindungan 

tanaman langka dilindungi, dan konsespsi efektivitas hukum dalam 

masyarakat.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti 

serta pemaparan hasil penelitian terhadap data-data yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat 

ditarik dari penulisan ini,serta saran yang peneliti berikan berkaitan 

dengan harapan dan dapat dijadikan masukan terhadap pihak-pihak 

yang terkait. 

 

 


