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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuauan umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement. ada 

yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan 

hukum pidana saja.14 Padahal penegakan hokum tidak saja berkaitan dengan 

hokum pidana akan tetapi lebih luas dari itu. Termasuk penegakan dalam 

hokum administrasi maupun perdata. 

Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi 

preventif dan represif.15 Dari segi preventif, penegakan hokum dimaksudkan 

agar dapat mengarahkan dan mencegah masyarakat untuk tidak melakukan 

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hokum. Sedangkan dalam segi 

represif, penegakan hokum dimaksudkan agar perbuatan-perbuatan yang telah 

terlanjur melanggar hokum dapat dikembalikan kedalam keadaan semula. 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.16 

14 Andi Hamzah.2005.Penegakan Hukum Lingkungan.Sinar Grafika.Jakarta.Hal 48 
15 Ibid Hal 49 
16 Soeryono Soekanto.1983.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Rajawali. 

Jakarta.Hal 3 
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Penegakan hokum dalam arti bahwa hokum harus dilaksanakan seideal 

mungkin. Agar hokum dapat dilaksanakan seideal mungkin maka terdapat tiga 

komponen yang harus diperhatikan yaitu struktur, kultur dan subtansi. Menurut 

lawrance fridman17 penjabaran dari ketiga komponen itu ialah:  

a. Struktur (Structure), struktur merupaka kerangka atau rangkanya, 

bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi batasan terhadap 

kesluruahan, di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan 

antara lain institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, 

kejaksaan, dan pengadilan.  

b. Subtansi (Substance), substansi merupakan aturan atau norma dan 

pola nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk 

produk yang dihasilkan, atau dapat dikatan sebagai suatu bentuk 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi yang 

berwenang dengan berangkat dari adanya perilaku manusia 

sehingga, hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukum hidup, 

bukans ekedar aturan yang ada.  

c. Kultur Hukum, kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap 

hukum dan sistem hukum- kepercayaa, nilai, pemikiran serta 

harapanya . artinya adalah berkaitan dengan bentuk kekuatan sosial 

yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau 

disalahgunakan.  

 

Ketiga unsur tersebut harus dapat berjalan bersamaan agar penegakan 

hokum itu dapat terlaksana dengan baik. Namun, dari ketiga unsur tersebut 

terdapat factor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto18 

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor hukum itu 

sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas 

                                                             
17 Soerjono Soekanto.2010.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja 

Grafindo Persada.Jakarta.Hal 59 

18 ibid. Hal 8 
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yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor 

kebudayaan”. Factor-faktor tersebut adalah:19 

1. Factor hukumnya sendiri yaitu substansi daripada aturan-aturan baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis 

2. Factor penegak hokum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hokum 

3. Factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum 

4. Factor masyarkat, yakni lingkungan dimana hokum tersebut berlaku 

atau ditetapkan dan 

5. Factor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di 

dasarkan pda karsa manusia di dalam pergaulan hidup 

 

Keseluruhan dari komponen dan factor yang mempengaruhinya 

membentuk suatu kesatuan yang disebut pula dengan system hokum. Suatu 

system hokum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan 

peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku. Peraturan 

sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini seperti bagaimana 

memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya dan lain-

lain.20 Dalam proses penegakan hukum pidana Salim berpendapat sebagai 

berikut:21 

“Untuk menegakkan aturan hukum pidana maka terlebih dahulu harus 

ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Padahal Tindak 

Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana 

perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang–undangan yang 

diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana 

perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan 

sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang 

bersifat administrasi”. 

 

                                                             
19 ibid 
20 M Khozim.2009.Sistem Hokum Prespektif Ilmu Social (the legal system a social science 

perspective).Nusa Media.Bandung. Hal 16 
21 Salim HS.2002. Dasar–Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi). Sinar Grafika.Jakarta.Hal.147 
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Menurut sudarto, dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus 

diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:22 

a. Penggunaan hokum pidana harus memperhatikan tujuan 

pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur 

yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila 

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi 

dengan hokum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak 

dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas 

masyarakat 

c. Penggunaan hokum pidana harus juga memperhitungkan prinsip 

biaya dan hasil 

d. Penggunaan hokum pidana harus pula memperhatikan kepastian 

atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hokum, yaitu 

jangan sampai ada kelampauan beban tugas. 

 

Selain usaha-usaha penggunaan hokum pidana dalam pemberian sanksi 

yang lebih memiliki nilai represif juga terhadap kejahatan dapat dilakukan 

dengan usaha mengembalikan dan memperbaiki kondisi-kondisi social tertentu 

yang lebih bernilai preventif.  

Usaha diluar penggunaan sanksi hokum pidana tersebut misalnya 

penyantunan dan pendidikan social dalam rangka mengembankan 

tanggungjawab social warga masyarakat; pendidikan moral, agama dan 

sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan 

patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat 

keamanan lainnya dan sebagainya.23 

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang 

cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai 

                                                             
22 Muladi dan Barda Nawawi Arif.1998.Teori-teori dan Kebijakan Pidana.PT Alumni.Bandung.Hal 

144 
23 Ibid Hal 159 
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bidang hukum klasik.24 M. Daud Silalahi yang menyebutkan bahwa penegakan 

hukum lingkungan mencakup penaatan dan penindakan (compliance and 

enforcement) yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata 

dan bidang hukum pidana.25 

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 

Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa telah disebutkan tentang 

upaya preventif oleh aparat-aparat penegak hokum khususnya dibalai 

konservasi sumberdaya alam yakni yang pertama penyuluhan tentang larangan 

memelihara, memiliki dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi tanpa 

izin, kedua pelatihan penegakan hokum bagi aparat-aparat penegak hokum di 

balai konservasi sumber daya alam dan yang ketiga penerbitan buku-buku 

manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak 

dilindungi. 

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan langka itu 

sendiri pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap 

pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa liar 

secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa 

pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka 

margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban sampai penindakan secara 

hukum termasuk pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat 

yang terjadi jika satwa-satwa tersebut terus diperdagangkan secara bebas harus 

                                                             
24 Siti Sundari Rangkuti.1996.Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan 

Nasional.Airlangga Press.Surabaya.Hal 214 
25 M. Daud Silalahi.2001.Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia.Alumni Bandung.Hal 215 
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lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar 

peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada 

pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga 

dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran 

hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No.5 Tahun 1990. 

B. Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam 

1. Pengertian Konservasi 

Konservasi berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con 

(together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai 

upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun 

digunakan secara bijaksana (wise use)26. 

Pengertian konservasi dikutip dari Oxford Dictionary menjelaskan 

konservasi atau conservation ini adalah: protection of the natural 

environment dan prevention of loss, waste, etc. Konservasi atau 

conservation dapat dimaknai sebagai27: 

a. The act or process of conserving; 

b. Preservation or restoration from loss, damage, or neglect: 

manuscripts saved from deterioration under the program of 

library conservation; 

                                                             
26 Berry Nahdian Forqan dan Ade Fadli. Konservasi Berbasis Rakyat: Sebuah Pilihan Bagi 

Keberlanjutan Layanan Alam dan Kesejahteraan Rakyat. http://www.walhi.or.id. Diakses pada 

tanggal 15 Februari 2017. 
27 Ibid 

http://www.walhi.or.id/
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c. The protection, preservation, management, or restoration of 

wildlife and of natural resources such as forests, soil, and water, 

atau; 

d. The maintenance of a physical quantity, such as energy or mass, 

during a physical or chemical change. 

Pengertian konservasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 

1Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. adalah: 

"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 sumberdaya alam hayati dilakukan melalui tiga kegiatan, 

yaitu28: 

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya, dan 

c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya, dalam konteks ini konservasi keanekaragaman 

hayati (biodiversity) merupakan bagian tak terpisahkan dari 

pengertian konservasi sumberdaya alam hayati. 

                                                             
28 Akhmad.Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Hutan Alam Tropis. http://eprints.undip.ac.id. 

Diakses 6 Februari 2017. 

http://eprints.undip.ac.id/
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Pengertian Sumber Daya Alam berarti sesuatu yang ada di alam yang 

berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi dimana pada saat 

menemukannya. Tidak dapat dikatakan Sumber Daya Alam apabila sesuatu 

yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai 

nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar 

dibanding permintaannya sehingga dianggap tidak bernilai. Secara 

ringkasnya, sesuatu dikatakan Sumber Daya Alam apabila memenuhi 3 

syarat yaitu29: 

a. Sesuatu itu ada, 

b. Dapat diambil, dan 

c. Bermanfaat. 

 

Pengertian Sumber Daya Alam mempunyai sifat dinamis, dalam arti 

peluang sesuatu benda menjadi sumberdaya selalu terbuka. Pemahaman 

mengenai Sumber Daya Alam akan semakin jelas jika dilihat menurut 

jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, Sumber Daya Alam dapat dibedakan 

menjadi 4 klasifikasi yaitu30: 

a. Sumberdaya Lahan 

Segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat di lingkungan fisik 

dimana meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi 

dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi 

penggunaannya. 

b. Sumberdaya Hutan 

                                                             
29 Muhammad Amir Solihin dan Rija Sudirja.Integrated Natural Resources Management to 

Strengthen Local Economic. http://pustaka.unpad.ac.id/ diakses 6 Februari 2017. 
30 Ibid  

http://pustaka.unpad.ac.id/
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Sebuah areal atau wilayah yang luas atau sangat luas, biasanya 

terletak di lereng sebuah pegunungan (dataran tinggi) yang 

mempunyai ciri khas banyak ditumbuhi berbagai macam pohon 

atau salah satu jenis pohon tertentu yang sangat padat. Sumber 

daya hutan menghasilkan banyak barang untuk kepentingan 

kesejahteraan manusia baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara tidak langsung keberadaan hutan membantu 

manusia untuk mendapatkan udara sejuk, bersih, segar dan sehat 

serta berguna sebagai sumber air, peresapan air bersih dan sehat. 

Bilamana tidak ada hutan maka kedua hal tersebut tidak mungkin 

dengan mudah kita dapatkan. 

c. Sumberdaya Air 

Sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi 

manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, 

indusrti rumah tangga,rekreasi dan aktivitas lingkungan. Sangat 

jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. 

97% air di bumi adalah air asin dan hanya 3% berupa air tawar 

yang lebih dari 2 per tiga bagiannya berada dalam bentuk es di 

glasier dan es kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat 

ditemukan terutama di dalam tanah berupa air tanah, dan hanya 

sebagian kecil berada di atas permukaan tanah dan di udara. 

d. Sumberdaya Mineral 



22 

 

Sumber Daya Mineral adalah endapan mineral yang diharapkan 

dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber Daya Mineral dengan 

sesuai tertentu dapat berubah menjadi cadangan kebutuhan energi 

setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi 

kriteria layak tambang, sebagai salah satu sumberdaya alam, 

maka sumber daya mineral merupakan sumber yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, seperti beberapa jenis mineral, 

yakni minyak dan gas bumi. 

Konservasi Sumber Daya Alam menjadi tanggung jawab bersama 

dari seluruh umat di muka bumi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan 

terjalinnya perlindungan dan pemanfaatanya yang berkelanjutan tanpa 

merusak ataupun menghilangkan semua unsur manfaatnya yang berguna 

bagi umat manusia baik secara regional atau khususnya di Indonesia dan 

internasional. 

2. Dasar Hukum 

Pada hakekatnya konservasi adalah berbagai usaha perlindungan, 

pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, oleh karena itu ada beberapa peraturan perundang undangan 

yang mengaturnya yaitu: 

a. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di 

kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat 
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b. Konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

adalah sebagai berikut Konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan 

pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara 

serasi dan seimbang. 

c. Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga 

menyebutkan konsep konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya adalah Konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian 

sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya 

sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia 

d. Konsep konservasi dewasa ini dalam ruang lingkup lingkungan 

hidup dilaksanakan di kawasan hutan yang sebagaimana Menurut 

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu: 

a. Fungsi konservasi, 

b. Fungsi lindung, dan 

c. Fungsi produksi. 

 

e. Berdasarkan fungsinya maka pemerintah menetapkan hutan 

berdasarkan fungsi pokok, sesuai Pasal 6 Ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai 

berikut: 

a) Hutan konservasi, 

b) Hutan lindung, dan 

c) Hutan produksi 

 

f. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam terdapat pada Pasal 46 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu 

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam 

bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar 

fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai 

secara optimal dan lestari 

g. Penjelasan dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan yaitu Fungsi konservasi alam berkaitan 

dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 

konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara diatur 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

h. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas 

yang mengatur tentang konservasi yang dimana konservasi 

tersebut juga mencakup isi kelengkapan hutan tersebut salah 

satunya adalah satwa, maka untuk kegiatan konservasi terhadap 

satwa yang ada di hutan konservasi terdapat didalam Pasal 4 Ayat 

(1) Peraturan Pemerintan Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah Jenis tumbuhan 

dan satwa ditetapkan atas dasar golongan: 
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a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; 

b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. 

 

C. Ketentuan-ketentuan yang Terkait dengan Perlindungan Satwa Liar dan 

Langka 

Dalam suatu tindak pidana kepemilikan satwa langka, pada dasarnya  

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai segala perbuatan untuk melestarikan dan melindungi satwa-satwa 

tersebut, yaitu: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Pengertian satwa dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 5 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. Sedangkan pengertian mengenai kepemilikan sendiri dapat kita 

telusuri lebih dalam berbagai media. Kepemilikan adalah kekuasaan yang 

didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki 

secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Sedangkan Satwa 

adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di 

air. Sedangkan apa yang dimaksud dalam satwa langka adalah jenis satwa yang 

dilindungi. Hal ini dapat dijelaskan secara lebih terperinci bahwa kepemilikan 

satwa langka adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang 

kontrol terhadap semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat 

maupun di air yang dilindungi untuk dimiliki secara eksklusif dan 

menggunakannya secara pribadi. 

Pengaturan mengenai jenis satwa yang dilindungi dapat dilihat pada 

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 
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Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Didalam pasal 4 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tersebut dijelaskan mengenai jenis tumbuhan 

dan satwa atas dasar golongan :  

a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;  

b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.  

Penggolongan satwa yang dilindungi atau tidak dilindungi tergantung 

pada jumlah populasi yang ada, dikatakan hewan dilindungi apabila jumlah 

populasi yang ada di dunia kurang dari 10.000 ekor dan penurunan jumlah 

populasi tersebut sangat cepat. Sedangkan untuk hewan yang tidak dilindungi 

adalah hewan yang memiliki populasi di dunia lebih dari 10.000 ekor.  

Sedangkan didalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 

1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menjelaskan mengenai 

jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf (a) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah 

ini.  

Di dalam pasal 8 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 

menjelaskan mengenai pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar 

habitatnya dilakukan dalam bentuk kegiatan :  

a. Pemeliharaan ; 

b. Pengembangbiakan ; 

c. Pengkajian, penelitian dan pengembanan ;  

d. Rehabilitasi satwa ; 

e. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. 
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Di dalam pasal 21 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengemukakan 

mengenai larangan yang bersangkutan dengan satwa yang dilindungi, yaitu: 

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 

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; 

5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan 

atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi. 

Pasal 15 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 

menjelaskan tentang syarat pemeliharaan di luar habitat wajib : 

a. memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa; 

b. menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman;  

c. mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan 

pemeliharaan. 
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Unsur atau elemen perbuatan pidana adalah : 

a. Kelakuan dan akibat ( = perbuatan); 

b. Hal ihwal dan keadaan yang menyertai perbuatan; 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 

d. Unsur melawan hukum yang obyektif atau keadaan lahir yang 

menyertai perbuatan;  

e. Unsur melawan hukum yang subyektif atau elemen batin31. 

Adapun mengenai istilah tindak pidana (strafbaar feit) menurut Pompe, 

secara teoritis dapat dirumuskan sebagai : 

“ Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang 

dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum”32.  

 

Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

macam unsur, yakni unsur “subyektif” dan “obyektif”. Yang dimaksud dengan 

unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu 

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan33. 

                                                             
31 Moeljatno2002.Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-7.PT. Rineka Cipta.Jakarta.Hal 63 
32 Lamintang.1997.Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Ke-3. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung. 

Hal 182 
33 Lamintang. Op Cit. Hal 193 
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Ketentuan pidana di dalam undang-undang no 5 tahun 1990 tentang 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dirumuskan dalam 

ketentuan pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5), adapun rumusan lngkapnya 

adalah sebagai berikut: 

Pasal 40 

(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 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 Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

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

adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran. 

 

Pasal 21 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 

meperniagakan 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 satwa 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. 

 

Pasal 33 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. 

 

Adapun unsur-unsur dari pasal 40 ayat 2 sebagai berikut: 

1.    Unsur Subyektif 
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Ketentuan pasal ini digambarkan bahwa unsur subyektifnya ialah 

kesengajaan. Berkaitan dengan kesengajaan terdapat dua teori yang berbeda 

namun saling melengkapi. Untuk memenuhi unsur dalam pasal ini maka 

kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan kepada larangan 

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 serta pasal 33 ayat 3. 

Menurut teori kehendak bahwa kesengajaan merupakan kehendak untuk 

melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat tertentu. 

Artinya, si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya. Terhadap teori ini, 

di sebut sengaja apabila akibat dari perbuatan itu benar-benar terjadi sesuai 

dengan apa yang dikhendaki atau di inginkan pelaku. Jika akibat tersebut tidak 

terjadi sebagaimana yang di khendaki oleh pelaku maka disitu tidak ada 

kesengajaan.  Terhadap teori ini di ajukan kritik melalui teori perkiraan, bahwa 

si pelaku tidak bisa menghendaki akibat yang ditimbukan dari perbuatannya. 

Pelaku hanya dapat memperkirakan atau membayangkan apa akibat yang dapat 

ditimbulkan dari perbuatannya. Artinya, pelaku dapat dikatakan telah dengan 

sengaja apabila si pelaku telah memperkirakan atau membayangkan suatu 

akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. 

Kedua teori ini meskipun berbeda namun saling melengkapi. Hal ini 

dikarenakan kedua teori tersebut sama-sama berkaitan erat dengan keadaan 

mental pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Apabila suatu 

akibat yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan telah dapat diperkirakan, 

maka seseorang akan menentukan kehendaknya untuk melakukan atau tidak 
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melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga apabila ia tetap menghendaki 

melakukan perbuatan itu berarti telah melakukan kesengajaan.34 

Penempatan unsur kesengjaan sebagaimana dalam pasal 40 ayat (2) ini 

juga memiliki konsekuensi. Konsekuensi penempatan unsur sengaja yang 

diletakkan sebelum unsur-unsur obyektif dalam pasal ini adalah bahwa unsur-

unsur yang disebutkan setelah unsur sengaja harus di jiwai oleh unsur 

kesengajaan tersebut. 

2.   Unsur Obyektif 

Berdasarkan pasal 40 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1990 tentang 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, unsur obyektifnya 

menunjuk pada dua ketentuan yaitu pasal 21 ayat (1) dan (2) dan pasal 33 ayat 

(3). Untuk menyesuaikan dengan penulisan ini maka penulis hanya akan 

menguraikan mengenai pasal 21 ayat (2) dikarenakan pasal 21 ayat (1) 

berkaitan dengan tumbuhan. Adapun unsur-unsur dalam pasal 21 ayat (2) 

adalah sebagai berikut. 

a. Pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 5 tahun 1990  

mengandung unsur obyektif yang pertama adalah Menangkap, melukai, 

membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan. Rumusan masing-masing dalam ketentuan ini tidak 

memberikan penjelasan bagaimana kriteria dari masing-masing 

tersebut. Semua tindakan tersebut dapat dipahami sebagai kegiatan 

memperoleh satwa dari habitat alam, yang dapat mengakibatkan 

                                                             
34 Roni Wiyanto.2012.Asas-asas Hokum Pidana di Indonesia.Mandar Maju.Bandung. Hal 203-204 
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terancamnya populasi satwa yang mengakibatkan kepunahan dan 

adanya ketidakseimbangan ekosistem. 

Unsur obyektif yang kedua adalah satwa yang dilindungi dalam 

keadaan hidup. Dalam hal ini adalah jenis satwa yang dilindungi karena 

populasi satwa tersebut hampir punah atau sudah langka. Daftar jenis 

satwa yang dilindungi tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.  

b. Pasal 21 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 1990 

mengandung unsur obyektif yang pertama adalah menyimpan, 

memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan. Rumusan 

masing-masing dalam ketentuan ini tidak memberikan penjelasan 

bagaimana kriteria dari masing-masing tersebut hal ini sama seperti 

yang tertera dalam penjelasan pasal 21 ayat 2 huruf a. Semua tindakan 

tersebut dapat dipahami sebagai kegiatan memperoleh satwa dari 

habitat alam, yang dapat mengakibatkan terancamnya populasi satwa 

yang mengakibatkan kepunahan dan ketidak seimbangan ekosistem.  

Unsur obyektif yang kedua adalah satwa yang dilindungi dalam 

keadaan mati adalah satwa yang dilindungi oleh negara (dalam keadaan 

hidup) tetapi diambil dan dikeluarkan dari habitat aslinya, sehingga 

mengakibatkan perubahan beradaptasi dari hewan. Perubahan inilah 

yang menyebabkan hewan tersebut menjadi mati. 

c. Pasal 21 ayat (2) huruf c undang-undang nomor 5 tahun 1990 

mengandung unsur obyektif adalah mengeluarkan satwa yang 
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dilindungi. Rumusan dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa yang 

dimaksud mengeluarkan satwa adalah mengambil satwa dari habitatnya 

baik secara paksa atau tidak, pemberian atau penukaran jenis tumbuhan 

dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar 

menukar antar lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi 

tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah.  

d. Mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf d ini 

tidak mendapatkan penjabaran lebih lanjut, akan tetapi yang dimaksud 

memperniagakan adalah kegiatan jual beli. Unsur obyektif yang kedua 

adalah kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain merupakan secara terpisah 

bagian yang dimiliki oleh seekor hewan yang diambil. Unsur obyektif 

yang ketiga adalah barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian 

tersebut merupakan hasil dari suatu proses pengambilan bagian dari 

hewan yang dilindungi untuk dimanfaatkan secara ekonomi. Jadi secara 

keseluruhan terdapat penjelasan bahwa segala kegiatan dalam pasal 21 

ayat (2) huruf d ini dilakukan ketika hewan tersebut mati dan atau 

hidup.  

e. Pasal 21 ayat 2 huruf e Undang-undang nomor 5 tahun 1990 memiliki 

Unsur obyektif yang pertama adalah mengambil, merusak, 

memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki. Tidak 

terdapat penjelasan mengenai unsur yang pertama ini, tetapi dapat 

disimpulkan bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan unsur-unsur 

tersebut dilakukan dengan paksa atau dengan kata lain mengambil 
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secara paksa. Unsur obyektif yang kedua adalah telur adalah zigot yang 

dihasilkan melalui fertilisasi sel telur, sedangkan sarang adalah tempat 

yang dibangun hewan untuk menyimpan telur dan membesarkan bayi 

mereka. 

f. Pasal 33 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. 

Zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak 

dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh 

aktivitas manusia. Perubahan itu meliputi mengurangi, menghilangkan 

fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis 

tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. 

Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang 

dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Yang dimaksud dengan 

zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan 

kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona 

pemanfaatan traditional zona rehabilitasi, dan sebagainya. 

Zona rimba adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi 

dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona 

inti dan zona pemanfaatan. Pada zona rimba dapat dilakukan 

perlindungan, pengawetan, pembinaan flora dan fauna beserta 

habitatnya bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata 
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terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta 

mendukung zona inti. 

Zona tradisional bagian taman nasional untuk kepentingan pemanfaatan 

tradisonal oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai 

ketergantungan dengan sumber daya alam. Zona rehabilitasi adalah 

bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, 

sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan 

ekosistemnya. Zona religi, budaya dan sejarah bagian dari taman 

nasional yang di dalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan 

budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, 

perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Zona khusus bagian dari 

taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindari telah terdapat 

kelompok masyarakat dan atau sarana penunjang kehidupannya yang 

tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional 

antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. 

Adapun unsur-unsur dari pasal 40 ayat (4) sebagai berikut: 

1.  Unsur Subyektif 

Selain seseorang dapat dipidana karena terdapat unsur kesengajaan, 

seseorang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terdapat unsur 

kealpaan. Berkaitan dengan kealpaan, dimaksudkan untuk menunjukkan 

hubungan antara sikap batin seseorang yang kurang mengindahkan larangan 

sehingga perbuatan tersebut menimbulkan keadaan yang dilarang undang-

undang. Yang dimaksud dengan kealpaan dalam keterangan resmi dari 

pembentuk undang-undang (KUHP) yaitu: 
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Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa 

kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian 

besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau 

barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus 

bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. 

Dengan pendek yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. 

Disini sikap orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah 

menentang larangan-larangan tersebut dia tidak menghendaki atau 

menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, 

kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuta sehingga menimbulkan hal 

yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.35 

 

Berdasarkan doktrin dalam hokum pidana, untuk dapat disebut 

kealpaan/kelalaian harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Tidak ada kehati-hatian atau ketelitian yang diperlukan  

b. Adanya akibat yang dapat di duga sebelumnya36  

 

2.  Unsur Obyektif 

Unsur obyektif yang terdapat dalam ketentuan ini adalah sama dengan 

unsur obyektif yang terdapat di dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) undang-

undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistem sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya. Perbedaannya 

hanya terdapat pada unsur subyektif yaitu yang dilakukan dengan sengaja dan 

yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan. 

Terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatas, terdapat alasan 

penghapus pidananya yang diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 undang-

undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistem.  

                                                             
35 Moeljatno.2002.Asas-Asas Hokum Pidana.Rineka Cipta.Jakarta.Hal 198 
36 Op.cit. Hal 228 
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KUHP memiliki sejumlah alasan penghapus pidana yang bersifat umum 

yang diatur dalam Buku I (Ketentuan Umum). Alasan penghapus pidana 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Karena cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (pasal 

44) 

b. Karena belum cukup umur atau belum berumur 16 tahun (45) 

c. Karena pengaruh daya paksa atau overmacht (pasal 48) 

d. Karena pembelaan terpaksa atau noodweer (pasal 49) 

e. Karena menjalankan ketentuan undang-undang (pasal 50) 

f. Karena menjalankan perintah jabatan (pasal 51)   

 

Alasan-alasan penghapus pidana ini, selain berlaku untuk tindak pidana 

yang terdapat dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran) KUHP, 

juga berlaku untuk tindak pidana di luar KUHP. Hal bahwa alasan-alasan 

penghapus pidana dalam Buku I Bab III KUHP itu berlaku juga untuk tindak 

pidana di luar KUHP adalah berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP yang 

menyatakan bahwa, Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku 

ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-

undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang 

ditentukan lain. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana dalam 

Buku I Bab III KUHP tersebut berlaku juga untuk tindak pidana yang terdapat 

dalam UU No. 5 Tahun 1990. 

Selain alasan-alasan penghapus pidana dalam Buku I Bab III KUHP, UU 

No. 5 Tahun 1990 mengenal pula alasan penghapus pidana khusus, yaitu alasan 

penghapus pidana yang “hanya berlaku terhadap beberapa delik tertentu”, yaitu 

yang khusus berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 
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1990, dalam Pasal 22. Keseluruhan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1990 berbunyi 

sebagai berikut, 

(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, 

dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. 

(2)  Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada 

pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. 

(3)  Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh 

satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena 

suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan 

manusia. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1990 ini dikemukakan adanya 2 (dua) 

macam alasan penghapus pidana khusus untuk tindak pidana terhadap satwa 

yang dilindungi, yaitu: 

1. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

apabila perbuatan itu dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu 

pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan 

(Pasal 22 ayat 1). Penjelasan Pasal 22 ayat (1) memberikan keterangan 

bahwa yang dimaksud dengan penyelamatan jenis satwa adalah suatu 

upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan 

tertentu satwa terancam hidupnya bila tetap berada dihabitatnya dalam 

bentuk pengembangbiakan dan pengobatan, baik di dalam maupun di 

luar negeri. Sehubungan dengan upaya penyelamatan dalam Pasal 21 

ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 dikatakan bahwa termasuk dalam 

pengertian penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis 

tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin 
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Pemerintah. Untuk itu dalam bagian penjelasan pasal diterangkan 

bahwa yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis 

tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk 

keperluan tukar menukar antar lembaga-lembaga yang bergerak di 

bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah. 

2. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa 

yang dilindungi dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang 

dilindungi membahayakan kehidupan manusia (Pasal 22 ayat (3) dari 

UU No.5 Tahun 1990). Dalam bagian penjelasan pasal diberikan 

keterangan bahwa membahayakan di sini berarti tidak hanya 

mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau 

keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi 

seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian. Alasan 

penghapus pidana khusus ini memiliki kemiripan dengan alasan 

penghapus pidana umum berupa keadaan terpaksa (noodtoestand) 

merupakan bagian dari daya paksa (overmacht) yang diatur dalam Pasal 

48 KUHPidana di mana ditentukan bahwa barangsiapa melakukan 

perbuatan karena pengaruh daya paksa (overmacht), tidak dipidana. 

D. Perlindungan Terhadap Satwa Liar 

1. Pengertian Satwa dan Satwa Liar yang dilindungi 

Pengertian perlindungan satwa liar tersebut sebelum diuraikan lebih 

lanjut, maka pertama sekali yang perlu diketahui ialah pengertian dari satwa 

liar karena  tidak semua hewan dapat dikategorikan sebagai satwa liar yang 
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dilindungi. Pemakaian bahasa sehari-hari menunjukkan bahwa satwa dapat 

diistilahkan dengan berbagai kata yaitu hewan, binatang maupun fauna 

ataupun  mahluk hidup  lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan 

berkembang biak serta memiliki  peranan dan manfaat dalam kehidupan. 

Pengertian satwa itu sendiri menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang  

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang 

tercantum alam Pasal 1 butir 5 yaitu: “Satwa adalah semua jenis sumber 

daya alam hewani,  baik yang hidup didarat maupun diair. 

Pengertian satwa liar lainnya antara lain dirangkum dalam Pasal 1 

butir 7  undang-undang tersebut yaitu  ”Satwa liar adalah semua binatang 

yang hidup  didarat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih 

mempunyai sifat-sifat liar,  baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara 

oleh manusia Pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya 

terhadap  satwa liar tersebut juga termuat dalam penjelasan Pasal 1 butir 7 

yaitu sebagai  berikut: “Ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian 

satwa liar tetapi  termasuk dalam pengertian satwa. 

Penjabaran mengenai berbagai pengertian tentang satwa liar yang  

dilindungi seperti yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan kriteria 

satwa  dan perlindungan seperti apa yang akan diberikan, dari berbagai 

uraian tersebut  maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan 

satwa liar yang  dilindungi ialah suatu bentuk perlindungan yang tidak 

hanya mencakup terhadap satwa yang masih hidup saja tetapi juga 

mencakup kepada keseluruhan bagian- bagian tubuh yang tidak terpisahkan 
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dari satwa liar tersebut seperti gading dengan  gajahnya, cula dengan 

badaknya, harimau dengan kulitnya dan sebagainya.  Perdagangan satwa 

yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun yang  sudah mati 

ataupun bagian-bagian tubuhnya adalah merupakan suatu tindak  pidana. 

Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menjabarkan hal tersebut  yaitu: 

Pasal 21 (2) Setiap orang dilarang untuk : d.Memperniagakan, 

menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain  satwa  yang 

dilindungi  atau  barang-barang  yang  terbuat   dari bagian-bagian  tersebut  

atau  mengeluarkannya dari suatu  tempat  ke  Indonesia ke tempat lain baik 

didalam maupun diluar Indonesia. 

Perlindungan terhadap satwa tersebut umumnya ditujukan pada 

beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam 

kepunahan yaitu:  

a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi 

sempit  sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.   

b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat 

eksploitasi yang  berlebihan dan kerusakan habitatnya.   

c. Jarang, populasinya berkurang  

2. Perburuan satwa Liar 

Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara 

ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen 
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kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan 

dan hukum perburuan37: 

a. Perburuan tidak dilakukan pada musimnnya; biasanya musim 

kawin dinyatakan sebagai musim tertutup ketika kehidupan liar 

dilindungi oleh hukum. 

b. Pemburu tidak memiliki izin yang sah. 

c. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau 

tanaman untuk memperoleh keuntungan. 

d. Perburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan. 

e. Pemburu mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang 

diburu. 

f.  Hewan atau tanaman yang diburu berada dalam wilayah yang 

dibatasi. 

g. Hak untuk memburu suatu hewan diklaim oleh seseorang. 

h. Jenis umpannya tidak manusiawi. (contohnya makanan yang tidak 

cocok untuk kesehatan hewan) 

i.   Menggunakan cara berburu yang dilarang (misalnya 

menggunakan lampu sorot untuk membuat rusa kebingungan, atau 

berburu dari kendaraan yang bergerak). 

j.   Hewan atau tanaman yang diburu dilindungi oleh hukum atau 

termasuk spesies yang terancam punah. 

                                                             
37 NN, Penyebab Aktivitas Perburuan Binatang Menjadi Ilegal. http://www.anakunhas.com/ diakses 

pada tanggal 4 Februari 2017. 

http://www.anakunhas.com/
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k. Hewan atau tanaman yang diburu telah ditandai untuk penelitian. 

E. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana 

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman yang 

berasal  dari kata straf, istilah ini merupakan istilah umum dan 

konvensional, yang dapat  mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah 

karena istilah itu dapat berkonotasi  dengan bidang yang cukup luas, 

meskipun dalam berbagai literatur kedua istilah  tersebut dibedakan, 

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu  sanksi yang 

menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada  seseorang. 

Pidana itu sendiri merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan  

dengan hukum pidana. 

Kepustakaan hukum pidana menjelaskan bahwa menurut alam 

pemikiran  yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan 

terbentur pada suatu  titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana 

di satu pihak diadakan  untuk melindungi kepentingan seseorang, akan 

tetapi di lain pihak ternyata  memperkosa dan mengabaikan kepentingan 

serta hak seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa 

penderitaan kepada seseorang yang dipidana. 

Berdasarkan beberapa defenisi pidana tersebut di atas maka dapat  

disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri  antara 

lain  sebagai berikut:   
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a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 

penderitaan atau  nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan.   

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai  kekuasaan (oleh yang berwenang)  

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum 

(korporasi) yang  telah melakukan tindak pidana menurut undang-

undang.  

Pengertian pidana tidak terbatas hanya pada pemberian nestapa, tetapi  

pidana juga digunakan untuk menyerukan tata tertib, pidana pada 

hakikatnya  mempunyai dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah 

laku dan untuk  menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya 

dimaksudkan untuk  memberikan penderitaan kepada pelanggar atau 

membuat jera, tapi di sisi lain juga ditujukan agar membuat para pelanggar 

dapat kembali hidup bermasyarakat  sebagaimana layaknya.  

Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan secara 

eksplisit  dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis sebagai suatu 

legalitas dari  pidana yang diancamkan, hal ini ditemukan dalam KUHP 

sebagai induk dari  hukum pidana Indonesia. KUHP memiliki suatu bagian 

yang paling penting dan  itu adalah stelsel pidananya, karena KUHP tanpa 

stelsel pidana tidak akan ada  artinya. 

2. Pengertian Pemidanaan 
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Hukum pidana selain stelsel pidana juga memiliki bagian terpenting  

lainnya yaitu pemidanaan. Pemidanaan adalah suatu rangkaian cara untuk  

memberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 

wujud  dari penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara, cara 

menjatuhkannya, dimana  dan bagaimana cara menjalankan pidana itu, oleh 

karena itu pemidanaan  merupakan suatu proses. 

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang 

bersalah  tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. 

Pemidanaan terhadap  seseorang seyogyanya harus dipahami dengan 

melihat dari tujuan dijatuhkannya  pidana terhadap seseorang tersebut. 

Tujuan pemidanaan pada umumnya tidak  dirumuskan dalam peraturan 

perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan 

teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang  bermanfaat. Manfaat 

terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan 

dilakukannya tindak pidana termasuk juga pencegahan atas  pengulangan 

oleh pembuat (prevensi khusus) maupun pencegahan mereka yang sangat 

mungkin (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi  

umum).  

Tujuan pengenaan pidana didalam KUHP peninggalan kolonial 

Belanda  yang berlaku selama ini memang tidak dirumuskan secara 

eksplisit, namun  demikian Rancangan KUHP tahun 2006 telah 

merumuskan secara eksplisit tujuan  pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 

51 yaitu :   
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a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukum  demi pengayoman masyarakat.   

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga  menjadikannya orang yang baik dan berguna.   

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan  keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat.   

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.  

Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP sendiri menyebutkan 

bahwa  pemidanaan tidak dimaksudkan bertujuan semata-mata untuk 

menderitakan dan  tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. 

Tujuan pidana yang diharapkan ialah untul mencegah terjadinya suatu 

kejahatan berikutnya, untuk  perbaikan terhadap diri si penjahat, menjamin 

ketertiban umum dan berusaha  menakut-nakuti calon penjahata agar tidak 

melakukan kejahatan. 

3. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah delik atau het straafbaarfeit dalam ilmu hukum memiliki 

banyak  pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. 

Terjemahan  atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik 

sebagai perbuatan  yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, 

perbuatan pidana dan tindak  pidana. perbedaan-perbedaan istilah seperti ini 

hanya menyangkut terminologi  bahasa yang ada serta untuk menunjukkan 

tindakan hukum apa saja yang  terkandung didalamnya. 
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Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah 

perbuatan  yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan 

masyarakat, dalam arti  bertentangan dengan atau menghambat 

terlaksananya tata pergaulan dalam  masyarakat yang dianggap baik dan 

adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga  dikatakan sebagai suatu tindak 

pidana. Beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana 

mengenai istilah straafbaar feit antara lain: Perbuatan, yang dilarang (oleh 

aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar). 

Menurut R.Tresna straafbaarfeit atau perbuatan pidana atau juga 

peristiwa  pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia, yang  bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan lainnya,  terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman. Beliau kemudian memberikan defenisi bahwa untuk 

memenuhi syarat telah terjadinya suatu  perbuatan atau peristiwa pidana 

tersebut adalah: 

a. Harus ada satu perbuatan manusia 

b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan 

didalam ketentuan  hukum   

c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu bahwa 

orang  tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan  

d. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum 

e. Terdapat perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman 

hukumnnya didalam undang-undang. 
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F. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana terkait 

perlindungan  satwa langka diatur dalam pasal  pasal 40 ayat (2) dan (4) 

Undang-undang nomor  5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya.  Di dalam terdapat kualifikasi delik sebagai 

kejahatan dan pelanggaran. Undang- undang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya merupakan lex  specialis derogat legi generali 

(aturan khusus menyingkirkan aturan umum). Dimana didalamnya juga 

mengatur tindak pidana baik yang termasuk kejahatan  dan yang termasuk 

pelanggaran. Tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan  diatur dalam 

pasal 40 ayat (2), sedangkan tindak pidana yang termasuk dalam  pelanggaran 

diatur dalam pasal 40 ayat (4). Undang-undang nomor 5 tahun 1990  tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur lebih  

mendetail mengenai satwa, dimana secara terperinci dijelaskan mengani jenis- 

jenis satwa yang dilindungi oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah 

nomor 7  tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai bentuk tindak pidana beserta 

unsur- unsur dari pasal tersebut.   

a. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1990   

Berkaitan dengan kepemilikan satwa langka yang dilindungi banyak 

hal  yang dilakukan para penikmat satwa untuk mempermudah kepemilikan 

satwa  yang dilindungi tersebut. Berbagai macam cara digunakan seperti 
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menangkap,  memiliki, menyimpan, memelihara satwa yang dilindungi baik 

dalam keadaan  hidup atau mati. Pelanggaran dengan suatu kesengajaan 

yang melanggar  ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (2) dapat dipidana dengan 

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

100.000.000,- (seratus juta  rupiah). 

b. Pasal 40 ayat (4) Undang-undang nomor 5 tahun 1990   

Kepemilikan satwa langka dapat juga dilakukan dengan suatu kelalaian  

untuk melakukan suatu pelanggaran. Hal ini terlihat dari ketentuan pasal 40 

ayat  (4) ini yang mengatur tentang ketentuan pidan ayang diberikan atas 

kelalaian  dalam melakukan pelanggaran terhadap pasal 21 ayat (1) dan (2).  

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

paling banyak Rp  50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  

Maraknya kepemilikan satwa terutama jenis yang dilindungi oleh 

undang- undang akhir-akhir ini ditengarai sebagai akibat ketidaktahuan 

masyarakat terkait  jenis satwa yang masuk dalam kategori satwa yang 

dilindungi atau yang tidak  dilindungi. Hal ini ditengarai kurangnya 

keingintahuan masyarakat terhadap  hukum yang ada di Indonesia. Bagi para 

pecinta satwa, satwa yang dilindungi memiliki suatu tantangan untuk dimiliki 

secara pribadi baik dengan ijin atau tidak  dengan ijin. Hal ini dapat dilihat dari 

beranekaragamnya satwa yang dilindungi  dengan corak khas yang tidak dapat 

dimiliki oleh kebanyakan orang awam.  Populasi satwa yang sangat sedikit juga 

memicu penikmat satwa untuk berburu  satwa tersebut agar bisa dimiliki secara 

pribadi dirumah atau di suatu tempat  penangkaran yang dimilik secara pribadi.  
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Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik  

hewan atau tumbuhan. Dimana populasi satwa sangatlah bergantung dengan 

alam.   

Berdasarkan penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur 

mengenai  kepemilikan satwa langka tanpa ijin diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa untuk  tindak pidana kepemilikan satwa langka tidak hanya diatur dalam 

KUHP sebagai  ketentuan tindak pidana kepemilikan satwa langka yang 

bersifat umum, tetapi  juga telah ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai 

ketentuan yang bersifat khusus. 

 


