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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus

dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan

penggunaannya. Sumberdaya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan

alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup

manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber

daya alam non hayati/abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati

di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya

alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitanya secara

keseluruhan membentuk ekosistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan

keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataannya

kira-kira 10% dari semua makhluk hidup dan menghuni bumi ini terdapat di

Indonesia (Saifullah, 2007). Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia

dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya. Kondisi

satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia secara

geografis terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia itu

menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan Timur

Indonesia (Widada dkk, 2006). Keanekaragaman satwa di Indonesia juga

disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal
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tersebut, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik

yang hanya terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis

satwa yang dilindungi.

Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di

Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun

Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang

satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang

terancam punah menurut IUCN 2011 adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis

burung, 32 jenis reptil, dan  32  jenis ampibi.  Jumlah  total  spesies  satwa

Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (critically endangered)

ada 69 spesies, kategori terancam (endangered) 197 spesies dan kategori rentan

(vulnerable) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari

alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal

yaitu pertama, berkurang dan rusaknya habitat, kedua, perburuan untuk

diperdagangkan secara liar. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius

bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Yang dimaksud dengan perdagangan

satwa secara liar, merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa

memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar

memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjual belikannya

dalam keadaan hidup untuk dipelihara maupun dalam bentuk satwa liar yang

sudah mati kemudian diawetkan.
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Sebagai contoh dalam perdagangan satwa secara liar yang terjadi pada

tahun 2015, Tim gabungan dari Polres Probolinggo dan Balai Konservasi Sumber

Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Jawa Timur di Jember, menangkap Muhamad

Fatah Yasin (28), warga Dusun Pasar RT 1 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan

Paiton, Kabupaten Probolinggo. Ia ditangkap karena diduga kuat menjadi salah

satu pedagang satwa langka dan dilindungi jenis Lutung Jawa (Trachypitechus

auratus). Untuk barang bukti petugas gabungan menyita 5 (ekor) satwa jenis

Lutung Jawa (Trachypitechus auratus) (Sundari, 2015).

Padahal satwa liar jenis Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) merupakan

satwa liar yang dilindungi sejak tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan dan Perkebunan No:733/KptsII/1999. Sehingga perdagangan satwa

tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan telah disebutkan pada pasal 21

ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya bahwa; Setiap orang dilarang :

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. Dalam Undang-Undang tersebut juga secara

tegas diterangkan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa

yang dilindungi secara liar yaitu pidana paling lama selama 5 (lima) tahun dan

denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap satwa jenis Lutung

Jawa (Trachypithecus auratus) dari perdagangan liar, selain terdapat Undang-
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Undang maupun aturan lain yang mengatur tentang hal tersebut, pemerintah

ataupun aparatur penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah maupun

aparatur penegak hukum dalam penanganan kasus pedagangan liar memerlukan

kerja sama dengan lembaga konservasi maupun lembaga pemerintah yang

berkaitan dengan perlindungan satwa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tempat

rehabilitasi satwa hasil operasi yang dilakukan oleh pemerintah dari kasus

perdagangan liar. Salah tempat rehabilitasi satwa jenis Lutung Jawa

(Trachypithecus auratus) yaitu Javan Langur Center (JLC) The Aspinall

Foundation Indonesia Program yang berada di Coban Talun, Kota Batu.

Javan Langur Center (JLC) atau Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa

(Trachypithecus aurautus) merupakan tempat penyelamatan dan rehabilitasi satwa

jenis Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) sebelum dilepasliarkan ke habitat

alaminya. Tempat ini menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam hal ini

BBKSDA Jawa Timur sebagai tempat penitipan satwa jenis Lutung Jawa

(Trachypithecus auratus) yang berasal dari penyerahan secara sukarela dari

masyarakat dan atau sitaan dari perdagangan liar untuk di wilayah Jawa Timur.

Yang membedakan Javan Langur Center (JLC) dengan lembaga konservasi

lainnya adalah bahwa kegiatan utama Javan Langur Center (JLC) lebih

diutamakan dalam penyelamatan satwa, rehabilitasi satwa dan pendidikan

konservasi khusus satwa jenis Lutung Jawa (Trachypithecus auratus). Untuk itu

perlu diketahui, bagaimana perlindungan terhadap satwa jenis Lutung Jawa

(Trachypithecus auratus) dari perdagangan liar setelah berada di lembaga

konservasi tersebut.
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Berdasarkan asumsi diatas, maka penulis mencoba mengupas mengenai,

bagaimana Perlindungan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan liar satwa

Jenis Lutung Jawa (Trachypithecus auratus), kemudian dilanjutkan bagaimana

upaya dan bentuk penyelamatan serta rehabilitasi satwa jenis Lutung Jawa

(Trachypithecus auratus) terhadap satwa milik negara dari hasil sitaan

perdagangan liar di pusat rehabilitasi Javan Langur Center (JLC). Oleh karenanya

penulis mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Jenis

Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) Dari Perdagangan Liar Berdasarkan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Javan Langur Center,

Coban Talun, Kota Batu). Yang di harapkan dari penelitian ini dapat diketahui

dan dipahami mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap satwa jenis Lutung

Jawa (Trachypithecus auratus) dari perdagangan liar tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok

masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

terhadap perdagangan liar satwa Lutung Jawa (Trachypithecus auratus)?

2. Bagaimana upaya dan bentuk penyelamatan serta rehabilitasi satwa jenis

Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) terhadap satwa milik Negara dari hasil

sitaan perdagangan liar di pusat rehabilitasi Javan Langur Center (JLC),

Coban Talun Kota Batu?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap

perdagangan satwa liar jenis Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) secara

liar.

2. Mengetahui bentuk dan upaya penyelamatan serta rehabilitasi satwa jenis

Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) di Javan Langur Center (JLC), Coban

Talun, Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitan

Manfaat yang dinginkan penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis

dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman

ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan hukum

terhadap perdagangan satwa liar jenis Lutung Jawa (Trachypithecus auratus)

secara liar.

2. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai

perlindungan hukum terhadap satwa jenis Lutung Jawa (Trachypithecus

auratus) berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

3. Dapat menambah wawasan mengenai Javan Langur Center sebagai pusat

rehabilitasi Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) yang ada di Coban Talun,

Kota Batu.


