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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai 

kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang 

Maha Esa. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, 

selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik 

masa kini maupun masa depan. Pembangunan sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan 

nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung 

antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan 

dan kepunahan salah satu unsur, akan berakibat terganggunya ekosistem.   

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah serta masyarakat 

dalam melindungi serta melestarikan satwa rusa dalam kepunahan yaitu dengan 

konservasi hutan. Konservasi hutan bertujuan untuk memastikan fungsi utama 

perlindungan kawasan hutan terjamin. Berhasil atau tidaknya suatu 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,

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
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c) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati 

sehingga terjamin kelestariannya. 

 

Apabila suatu wilayah hutan telah ditetapkan sebagai suatu kawasan 

konservasi, maka segala aktivitas seperti perburuan, penangkapan, 

pembunuhan satwa dalam kawasan tersebut menjadi terlarang. Meskipun 

kawasan tersebut sebelumnya telah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh 

masyarakat local. 

Satwa-satwa langka yang saat ini sudah sangat sulit dijumpai di habitat 

aslinya karena telah terancam punah oleh manusia, seperti harimau 

Sumatera, badak bercula satu, Nomora, rusa, burung cendrawasih, 

gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa 

yang hidup di daratan, perairan, dan di udara.1  

 

Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah 

aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan 

pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, 

transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.2 Selain mengakibatkan 

fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik 

antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah 

pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari 

habitatnya. Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan 

tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta 

perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya.3 

                                                             
1 Laden Marpaung.2013.Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa.Erlangga.Surabaya. Hal 

165   

6 Daud Silalahi.2001.Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia.PT Alumni.Bandung.Hal 138  
3 Departemen Kehutanan.2007.Strategi dan Rancana Aksi Konservasi 2007-2017.Jakarta.Hal 3   
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Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan kegiatan penangkapan, 

perdagangan sampai pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi. Sekitar 

5.370 individu dari 52 spesies berhasil ditemukan untuk diperdagangkan. 

Setidaknya sekitar 44% adalah dilindungi atau tidak untuk ditangkarkan, hal 

ini menjadikan perdagangan jenis-jenis spesies ini ilegal.4 Segala bentuk upaya 

akan  perlindungi satwa langka ini harus dilaksanakan, sebab tanpa kita sadari 

jumlah satwa yang ada di dunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin 

berkurang. Tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies yang telah punah atau 

hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi 

keseimbangan ekosistem.  

Walaupun terdapat perlindungan hukum namun kasus perdagangan dan 

perburuan satwa liar masih tergolong tinggi. Berikut ini laporan dari Protection 

of Forest & Fauna (Profauna) Indonesia. 

Protection of Forest & Fauna (Profauna) Indonesia mencatat bahwa 

sejak bulan Januari hingga pertengahan Desember 2015 terdapat 

setidaknya ada sekitar 5.000 kasus perdagangan satwa liar dan 370 

Kasus Perburuan Satwa Liar. Kasus ini mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan catatan tahun 2014 yang hanya mencapai 343 

perburuan. Dari segi jenis satwa yang diperdagangkan sebanyak  17 

kasus (25%) kasus melibatkan satwa laut (penyu, pari, hiu, dan 

lainnya). Kelompok satwa lain yang tingkat perdagangannya tinggi 

adalah jenis kucing besar (harimau, kucing hutan, dan lain-lain) 

sebanyak 16 kasus (24%), burung paruh bengkok  12 kasus (18%), 

primata 11 kasus (16%), dan berbagai jenis burung berkicau ada 10 

kasus (15%). Sedangkan dari kasus perburuan didominasi oleh 

perburuan rusa yang mencapai 172 kasus (51%).  Kemudian, dari 

pemetaan data kasus tersebut didapati provinsi dengan jumlah kasus 

perdagangan dan perburuan satwa liar terbanyak adalah Jawa Timur (16 

kasus), Papua (14 kasus) disusul oleh Jawa Barat (7 kasus) dan Bali (5 

kasus). Jawa Timur menjadi provinsi peringkat pertama dalam jumlah 

                                                             
4 Ibid. Hal 19 
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perdagangan satwa liar antara lain karena masih memiliki banyak hutan 

tempat asal satwa liar yang ditangkap dan diperdagangkan. 5 

 

Berdasarkan laporan tersebut, bahwa jenis satwa yang paling banyak 

diburu adalah rusa. Padahal dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 

dari  130 jenis hewan yang dilindungi di Indonesia dari kelas mamalia salah 

satunya adalah rusa.  

Rusa di propinsi Papua merupakan hewan introduksi yang dimasukkan 

pada tahun 1928 oleh Pemerintah Belanda ke Merauke kemudian ke 

Manokwari (Vegelkop). Jenis rusa yang dimasukkan itu adalah rusa timor 

(Cervus Timorensis) sejak saat itu berkembang pesat dan menyebar ke seluruh 

wilayah Irian jaya. 6 

Pada tahun 1997, Wasur ditetapkan sebagai Taman Nasional 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 87/Kpts-VI/1997 dengan 

luasan 413.810 ha. Rusa merupakan salah satu jenis satwa liar yang mendiami 

Taman Nasional Wasur serta diburu dan dibunuh oleh penduduk local 

kemudian dijual.7 Untuk memperoleh rusa di wasur penduduk local 

menggunakan anak panah, jerat, parng serta anjing pemburu. Mengingat 

potensi rusa yang cukup besar dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka 

                                                             
5 ProFauna.2015. Tahun 2015 Ada 5000 kasus Perdagangan Satwa liar dan 370 Kasus Perburuan 

Satwa Liar. https://www.profauna.net/ . diakses tanggal 2 Januari 2017 
6 Erikson.2000.Konservasi Alam Dan Pengembangan Irian.Grafiti.Jakarta.Hal 7 
7 Noviarto R.D.2000.Tingkat Konsumsi dan Pemasaran Daging Walabi lincah (Macropus agilis) 

oleh Penduduk Asli dalam Taman Nasional Wasur Merauke.Skripsi Universitas Negeri Papua 

Manokwari.Hal 20 
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perburuan rusa yang tidak terkendali dapat mengancam kelangsungan satwa 

tersebut.8 

Perburuan serta pembunuhan rusa oleh penduduk local yang berada di 

kawasan Taman Nasional Wasur mulai menunjukkan dampak yang negative 

yang berpengaruh terhadap kehidupan populasi rusa di kawasan tersebut. 

Populasi rusa di Merauke diperkirakan hanya tinggal 10.000 sampai 20.000 

ekor. Hasil pengamatan Tim PSL Uncen tahun 1998 menjelaskan bahwa 

jumlah rusa yang didapat slama melintasi Taman Nasional Wasur adalah 

sangat rendah sekitar 30 ekor dengan jumlah kawanan sekitar 2 sampai 6 ekor.9 

Sebenarnya telah ada pengaturan yang sangat tegas terhadap kegiatan 

perburuan rusa. Menurut pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang No.5 Tahun 

1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, kegiatan 

perburuan rusa merupakan kejahatan maupun pelanggaran dan terhadap 

perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Meskipun 

telah terdapat peraturan tersebut, aktivitas perburuan rusa di dalam Kawasan 

Taman Nasional Wasur sampai saat ini masih terus dilakukan. 

Dari aspek teknis di lapangan, pengawasan yang dilakukan oleh Polhut 

dengan jumlah 21 orang bukanlah hal yang realistis untuk mengawasi Taman 

Nasional Wasur dengan luas 413.810 Hektar. Apalagi sarana dan prasarana 

                                                             
8 Chahya.2000.Perlindungan Satwa Liar Di Nusantara.Proseding.Fakultas Kehutanan Uncen. Hal 

30  
9 Op cit. Erikson.2000. Hal 18 
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yang dimiliki polhut masih sangat minim dan seadanya.10 Dengan kondisi yang 

demikian, tentunya upaya melindungi satwa rusa dari aktivitas perburuan liar 

oleh masyarakat tidak dapat dicegah dengan maksimal.  

Bedasarkan uraian serta latar belakang yang dipaparkan peniliti 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Penegakan 

Hukum Terhadap Larangan “Berburu” Rusa Yang Di Lindungi Di 

Wilayah Taman Nasional Wasur (Studi Kasus Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 

40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Wilayah 

Taman Nasional Wasur)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adanya beberapa masalah ataupun  

pertanyaan dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Perbuatan-perbuatan apa yang merupakan kualifikasi tindak pidana terkait 

pelanggaran larangan perburuan satwa rusa yang dilindungi di wilayah 

Taman Nasional Wasur?  

2 Bagaimanakah bentuk-bentuk penegakan hokum terkait perburuan satwa 

rusa yang dilindungi di wilayah Taman Nasional Wasur?  

 

 

 

                                                             
10Republika.Balai Taman Nasional Wasur Butuh 100 Orang Polisi 

Hutan.http://static.republika.co.id/uploads/images/headline_slide/cenderawasih-_140611131038-

537.html. Di akses pada tanggal 2 januari 2017 

http://static.republika.co.id/uploads/images/headline_slide/cenderawasih-_140611131038-537.html
http://static.republika.co.id/uploads/images/headline_slide/cenderawasih-_140611131038-537.html
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Perbuatan-perbuatan apa yang merupakan 

kualifikasi tindak pidana terkait pelanggaran larangan perburuan satwa rusa 

yang dilindungi di wilayah Taman Nasional Wasur  

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk penegakan hukum terkait 

perburuan satwa rusa yang dilindungi di wilayah Taman Nasional Wasur  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh setelah dilakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi kepada penegak hukum atas pengkajian terhadap 

dampak yang ditimbulkan akibat adanya pembunuhan satwa rusa yang 

dilindungi. 

2. Hasil dari penelitian ini sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota 

Merauke dan Pemerintah Pusat dalam menanggulangi pembunuhan satwa 

yang dilindungi. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendeketan 

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah yuridis 

sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan melihat 

hokum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Akan tetapi terhadap 

penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan yuridis normative 

terhadap data sekunder. Data sekunder dalam skripsi ini yaitu kajian yang 
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digunakan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan dan 

berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah statute approach (pendekatan 

perundang-undangan). Peneliti mencoba melakukan perbandingan dengan 

peraturan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya dengan kasus yang ditemukan pada berbagai 

sumber seperti berita, putusan pengadilan, internet, hasil observasi dan 

wawancara penulis di lapangan penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Taman nasional Wasur di 

Kabupaten Merauke, dengan pertimbangan bahwa Taman Nasional 

tersebut terjadi banyak sekali perburuan serta pembunuhan satwa rusa. 

Aktivitas perburuan yang kian meningkat di Taman Nasional Wasur 

selama ini dianngap sebagai hal yang lumrah. Secara spesifik lokasi 

penelitian dilakukan di dalam kawasan adat masyarakat asli yang ada 

dalam Taman Nasional Wasur. Kawasan-kawasan demikian dipilih oleh 

peneliti karena, dalam kawasan tersebut diberlakukan beberapa peraturan 

adat yang tentunya dapat menekan angka perburuan terhadap satwa yang 

dilindungi. Selain kawasan di dalam Taman Nasional Wasur, peneliti juga 

memperluas wilayah lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan 

wawancara langsung pada pedagang-pedagan daging rusa di pasar baru 

kabupaten merauke. Hal ini dikarenakan hasil buruan berupa rusa yang 
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diperoleh di dalam kawasan Taman Nasional Wasur akan dijual oleh 

pengepul di pasar. 

3. Jenis dan sumber data 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data-data yang ditemukan penulis langsung dari 

sumber yang utama seperti dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, 

pendapat, hasil wawancara maupun hasil dari observasi penulis di 

lapangan/lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan   

dokumen-dokumen resmi. Data sekunder juga merupakan Bahan 

hukum primer yang terdapat dalam penelitian hokum normative, yaitu 

buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, 

internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung 

penelitian ini. 

c.  Data Tersier 

Adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang 

diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary dan lain-lain.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi.  

a. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan melakukan 

pengamatan langsung di lokasi penelitian.  
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b. Wawancara dilakukan penulis terhadap beberapa nara sumber yang 

terdiri dari kepala suku di lokasi penelitian, para pedagang di pasar, 

dan instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian 

ini.  

c. Studi dokumentasi11 yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melalui catatan-catatan, transkrip buku, literatur, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Bahkan kredibilitas 

hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau 

menggunakan studi dokumen ini dalam pengumpulan data 

kualitatifnya. Studi dokumentasi dilakukuan untuk mengumpulkan 

data mengenai peraturan-peraturan, keputusan pemerintah, bukti 

pelaksanaan dan implementasi kebijakan berupa foto dan data serta 

dokumen pendukung lainnya.  

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisa kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara 

pemilihan data dengan menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif 

adalah apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan 

juga perilaku nyata yang diamati dan diteliti. Data yang diperoleh 

kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara 

kualitatif, yaitu dengan memperhatikan data kasus yang ditemukan dari 

                                                             
11 Penelitian hokum baik normative maupun sosiologis selalu bertolak dari premis normative.lihat 

Amiruddin dan H Zainal Asikin.2010.pengantar metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo 

Persada.Jakarta.Hal 68 
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berbagai literatur, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh 

dari kepustakaan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban dari 

permasalahan yang diajukan. Selain itu Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan cara memadukan antara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. 12 

Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan 

datanya yang selanjutnya peneliti melakukan uraian dan penafsiran yang 

didasarkan pada aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang 

bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan menghubungakan satu sama lain untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta 

diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil 

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat 

khusus13 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, 

rumusan masalah yang yang diturunkan dari latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

                                                             
12 Ibid. Hal. 56 
13 Soerjono Soekanto.1986.Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press.Jakarta Hal. 

112 
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sistematika penelitian. Sub-bab  metode penelitian di uraikan lebih lanjut 

mengenai metode pendekatan, jenis bahan hukum, tehnik pengumpulan bahan 

hukum dan analisa bahan hukum.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan 

permasalahan penegakan hukum terhadap larangan “berburu” rusa yang di 

lindungi di wilayah taman nasional wasur, antara lain: konsep penegakan 

hokum, konsep perlindungan satwa dan teori-teori yang berkaitan dengan 

konsep-konsep tersebut. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan Perbuatan-perbuatan yang 

merupakan kualifikasi tindak pidana terkait pelanggaran larangan perburuan 

satwa rusa yang dilindungi, bentuk-bentuk penegakan hokum terkait perburuan 

satwa rusa yang dilindungi dan Aspek kendala dalam penegakan hokum terkait 

perburuan satwa rusa yang dilindungi di wilayah Taman Nasional Wasur. Yang 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang terdapat di dalam bab 

sebelumnya. 

BAB IV: PENUTUP 

Terdapat dua sub-bab dalam bab penutup yaitu kesimpulan yang berisikan hasil 

dari BAB III. Selanjutnya saran yang berisikan rekomendasi penulis terhadap 

pihak-pihak yang berkaitan atas permasalahan yang dikaji/diteliti.   

 

 


