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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  

PELAKU JUAL BELI SATWA LANGKA SECARA ILEGAL 

    (Studi Putusan Perkara  No.357/Pid.B/2011/PN.KB) 

 

Oleh 

REMA ALDERA 

 

Memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam  keadaan hidup dan mati yaitu 

jenis trenggiling (manis javanica), Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana 

harus mempertanggungjawabkan perbuatan dimuka hukum dalam hal ini 

diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam tindak pidana penjualan satwa 

langka hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 40 Ayat 

(2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. Permasalahan dalam tulisan ini adalah:Bagaimana 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli satwa langka secara ilegal ? 

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi  pada putusan 

No357/Pid.B/2011/PN.KB ? 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Analisis data pada penelitian ini adalah 

akan dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta 

menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan 

dengan suatu interpretasi,evaluasi dan pengetahuan umum yang kemudian ditarik 

kesimpulan melalui cara berfikir induktif, sehingga merupakan jawaban 

permasalahan berdasarkan hasil penelitian. 

Hasil penelitian dan pembahasan berupa (1) Bahwa terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dikarenakan yang 

dilakukannya adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 

(2) huruf a dan b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdakwa telah cakap 

hukum, tidak ada alasan pemaaf, terpenuhi unsur kesalahan.(2) Dalam 
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memutuskan suatu perkara hakim harus melihat 2 alat bukti yaitu yuridis 

berdasarkan Pancasila dan non yuridis yaitu teori pendekatan keilmuan hakim 

tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang 

dijatuhan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Seharusnya pelaku tindak pidana penjualan 

satwa langka yaitu jenis trenggiling (manis javanica) dihukum maksimal karena 

dengan dihukum maksimal orang yang telah malakukan perbuatan perdagangan 

satwa yang dilindungi tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa juga telah sah 

terbukti melawan hukum dan sengaja memperjualbelikan satwa yaitu jenis 

trenggiling (manis javanica).(2) Hakim dalam menjatuhkan putusannya 

memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku ,dalam kasus trenggiling ini 

seharusnya dihukum maksimal agar tidak ada lagi orang yang sengaja memperjual 

belikan trenggiling sebab satwa trenggiling sekarang langka dikarenakan banyak 

yang menangkap untuk dikonsumsi dan untuk bahan obat-obatan. 

 

 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana , Pelaku , Jual Beli. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat 

endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki  

keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri,  

membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di 

dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan 

satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia 

untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan 

ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.
1
 

 

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, 

membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk 

perlindungan satwa langka dari kepunahanya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 21 Ayat ( 2) huruf a dan huruf  b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI 

No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi 

oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki 

oleh masyarakat,  dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat 

                                                           
1
 Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, Satwa Liar Indonesia,09 November 2015 
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aslinya sudah jarang ditemui. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah 

SWT yang harus dikelola dengan bijak sana, sebab sumber daya alam memiliki 

keterbatasan penggunaannya. Sumber daya 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.
2
 

 

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 di sekitarnya secara keseluruhan membentuk 

ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan 

keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataannnya 

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

Indonesia. 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. Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena 

wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal tersebut, wilayah 

Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik  yang  hanya terdapat 

di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi. 

                                                           
2
  Pasal 21 UU No.05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
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Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di 

Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia 

nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari 

sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan 

Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus 

bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.
3
  

 

Perdagangan satwa secara liar merupakan perdagangan satwa yang dilindungi 

tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar 

memperjualbelikan satwa dilindungi seacara liar baik memperjualbelikannya 

dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah 

diawetkan. Perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak dijumpai di 

pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh 

oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat 

tradisional. Satwa liar dikelompokan dalam dua golongan yaitu satwa dilindungi 

dan tidak dilindungi. 

 

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin 

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.19/Menhut-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah 

Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, 

Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu 

hijau, Penyu sisik, trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam 
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 Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia,cet ke-2(Jakarta:Sinargrafika 2008),hlm.95 
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telah sulit ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk  diperjualbelikan 

dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.
4
 

 

Trenggiling merupakan satwa yang dilindungi karena :
5
 

1) Perkembangan biakan dalam menurun dan terbatas ; 

2) Populasi / pertumbuhan sangat lambat ; 

3) Penyebaran terbatas ; 

4) Keberadaan dialam hampir punah dikarenakan selalu di buru, ditangkap 

dan tidak ada upaya penangkaran. 

 

Habitat asli satwa jenis trenggiling hampir menyebar diseluruh Indonesia terutama 

daerah lembab, biasanya trenggiling ditangkap dan diburu yaitu untuk diambil 

dagingnya untuk dikonsumsi dan untuk bahan obat-obatan, kulitnya untuk 

kerajinan kulit dan sisiknya untuk perhiasan yang diekspor keluar negeri 

diantaranya Jepang, Korea dan Hongkong. Terhadap satwa yang dilindungi ada 

pengecualian yaitu untuk keperluan ilmu pengetahuan dapat diperjual belikan 

namun harus tetap melalui penangkaran dan harus mendapat ijin dari Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dalam penangkaran satwa yang dapat 

diperjual belikan yaitu satwa yang termasuk dalam istilahnya yaitu kriteria F2 

yaitu generasi ketiga ( cucu dari satwa yang ditangkarkan tersebut ) yang dapat di 

perjual belikan dan itu harus ada sertifikatnya dan ijin dari Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam (BKSDA). 

 

                                                           
4
 Widada. Sri Mulyati,Hiroshi Kobayashi,Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

Dan Ekosistemnya, (Jakarta: Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam,2006), hlm. 26 
5
 Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia,cet ke-2(Jakarta:Sinargrafika 2008),hlm 33 
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Sebagaimana contoh kasus melakukan tindak pidana  penjualan satwa langka 

yaitu trenggiling, dapat diketahui bahwa pelaku mengetahui kalau trenggiling 

adalah satwa yang dilindungi dan pelaku menjual trenggiling tersebut tidak ada 

ijin dari pejabat yang berwenang. Pelaku menjual sudah 1 tahun lebih atau lebih 

dari satu kali pelaku melakukan penjualan terhadap satwa langka yaitu jenis 

trenggiling (manis javanica) tidak mendapat ijin penangkaran dari pihak yang 

berwenang ( illegal ).  

 

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 

dan 15 (lima belas) hari. 1 (satu) ekor hewan trenggiling yang masih hidup, 

diserahkan kepada pihak yang berhak yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

Lampung untuk dilakukan penangkaran atau perawatan secara legal. 22 (dua 

puluh dua) ekor daging trenggiling mati, 10 (sepuluh) ekor daging trenggiling 

mati, 6 (enam) ekor daging trenggiling mati, 1 (satu) karung plastik berisi sisik 

trenggiling seberat kurang lebih 10 kg, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi ikan 

sisik trenggiling dan 1 (satu) buah keranang warna kuning. sedangkan timbangan 

duduk ukuran 60 kg, timbangan duduk ukuran 20 kg, 1 (satu) unit lemari es, 1 

(satu) unit lemari es merek Panasonik dan 1 (satu) unit lemari es. 

 

Pelaku memperoleh trenggiling dengan cara membeli dari masyarakat yang 

menangkap trenggiling. Trenggiling tersebut dibeli sebesar Rp. 110.000,-             

(seratus sepuluh ribu rupiah) per kilonya. Pelaku membeli trenggiling dengan 

maksud untuk menjual kembali trenggiling yang diperolehnya dengan harga      

Rp. 160.000,- ( seratus enam puluh ribu rupiah ) perkilonya baik dalam keadaan 

hidup maupun dalam keadaan mati. 
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Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan 

Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 05 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Kondisi ini 

menjadi menarik untuk dianalisis dalam skripsi ini dikaitkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Berdasarkan  dari uraian di atas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai 

permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul Analisis 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langka Secara 

Ilegal (Studi Putusan No.357/Pid.B/2011/PN.KB). 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah; 

1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli 

satwa langka secara illegal ? 

2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka secara illegal 

(studi putusan perkara No.357/Pid.B/2011/PN.KB) ? 
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2. Ruang  Lingkup 

Penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi pada disiplin Ilmu Hukum Pidana, 

luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian 

pada bidang Hukum Pidana pada umumnya, yaitu Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langka Secara Illegal di Lampung Utara pada 

Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terkait dalam pokok pembahasan ini, 

serta pendapat-pendapat dari para ahli mengenai pokok pembahasan ini. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan secara analisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku jual beli satwa langka secara illegal, sedangkan secara khusus tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penjualan satwa langka secara 

illegal  yang dilindungi di Kabupaten Lampung Utara. 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli satwa 

langka secara illegal ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

teoritis maupun secara praktis, yaitu: 
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a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan  pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang menganalisis mengenai 

permasalan hukum di Indonesia terutama menyangkut tentang perlindungan 

hukum atas satwa-satwa yang dilindungi dan solusi penyeselaian masalah 

penjualan bebas terhadap satwa-satwa yang dilindungi, yang ada di Indonesia. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi 

Hukum khususnya , serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui 

dan turut serta dalam memberantas perdagangan satwa langka trenggiling 

(manis javanis). 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada 

dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang 

dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal ini 

penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori 

penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya 

penanggulangan kejahatan.
6
 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Bumi 

Aksara, 1983, hlm.25. 
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a. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas 

perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh 

masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya 

pertangungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan. ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan 

sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan 

pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak 

perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.
7
 

 

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. 

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua 

karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang 

mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial 

seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas 

untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, 

keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban 

bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. 

 

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di 

samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat 

(dader) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (dader) harus ada 

unsur kesalahan (schuldhebben), bersalah itu adalah pertanggunjawaban dan harus 

                                                           
7
 Ruslan Saleh, Stelse Pidana Indonesia, 1962, hlm. 97 
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ada dua unsur yang sebelumnnya harus dipenuhi: 

a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum) 

b. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggung jawab atas 

perbuatannya (unsur kesalahan). 

 

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam Doktrin Mens Rea ini adanya unsure 

subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi  pertanggungjawaban 

pidana.  Mens Rea  merupakan unsur mental yang  bervariasi dalam berbagai jenis 

tindak pidana, oleh karena itu bersandar  pada doktrin ini, peradilan pidana dapat 

melakukan pemeriksaan khusus terhadap kesehatan jiwa tersangka atau terdakwa 

pelaku tindak pidana.  

 

Pemeriksaan itu dilakukan antara lain untuk mengetehui apakah dalam diri 

tersangka / terdakwa terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai 

kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa 

ia melakukan tindakan tersebut. Pemeriksaan itu dapat diliputi tentang apa yang ia 

ketahui, yakini, atau diduga sebelumnya; atau pun tentang persoalan-persoalan 

seputar apakah ia telah diancam atau dihasut untuk melakukan tindak pidana itu. 

Atau dapat juga diperiksa apakah ia telah dipengaruhi oleh suatau penyakit atau 

ketidaksadaran atas  pengawasan terhadap dirinya. 

 

Penjabaran Doktrin Mens Rea dalam ilmu pengetahuan pidana sejalan dengan 

adagium yang berbunyi:” Nullum delictum noela poena siene  praevia lege 

poenali”. Artinya: seseorang tidak dapat di pidana tanpa ada ketentuan yang 

mengatur mengenai hal (kesalahan) itu sebelumnya. Dalam  bahasa belanda 

adagium ini dipersamakan istilah”Geen straf zonder  schduld ” yang artinya “tiada 
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pemidanaan tanpa adanya kesalahan”.Berdasarkan adagium ini maka seseorang 

dapat dimintakan  pertamggungjwaban pidananya hanya jika terbukti melakukan 

pelanggaran ketentuan pidana. Adagium ini dianut berdasarkan penafsiran Pasal 

44 KUHP dan menetapkan pentingnya unsur kesalahan dalam suatu pertanggung 

jawaban  pidana,sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pemidanaan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa kesalahahan merupakan unsur mutlak dari 

pertanggungjawaban pidana.
8
 

 

Dari sini dapat ditarik garis hubung dari inti Doktrin Mens Rea, yang bertitik berat 

pada kondisi jiwa pelaku untuk menentukan kemampuan dari tanggung jawab 

pelaku, dengan inti dari adagium nullum delictum noela poena siene praevia lege 

punali. Penegasan atas kemampuan bertanggungjawab ini merupakan posisi yang 

penting dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Karena kemampuan tersebut 

akan memperlihatkan bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana, apakah berupa 

kesengajaan ataupun kelalaian. 

 

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat di samakan dengan pengertian 

pertanggungjawaban pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat di celanya si 

pembuatnya. Jadi, apabila di katakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu 

tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
9
 

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. 

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat 

melawan hukum (wederrechtelijkheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak di 

dalam suatu Pasal Undang-Undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau 

                                                           
8
 Moeljatno, Kitab Undang-undang Pidana,Cet. Ke-19, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996),hlm 21-22 

9
 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum 

Pidana Indonesia. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 95 
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seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Ada 

pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum.
10

   

 

Ajaran feit materiil dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan 

sebagai melawan hukum. Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak 

pidana yang bersifat melawan hukum. Orang yang dapat di tuntut di muka 

pengadilan dan di jatuhkan pidana haruslah melakuakan tindak pidana dengan 

kesalahan. Kesalahan ini dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

a. Kemampuan bertanggungjawab; 

b. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa); 

c. Tidak ada alasan pemaaf.
11

  

 

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan 

tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Rumus 

Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu 

tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan 

bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”.Kesengajaan ditujukan kepada 

terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.  

 

Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu percobaan dan penyertaan, 

hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan 

dengan sengaja,  yaitu apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut 

pada waktu melakukan perbuatan pidana. Bertanda kesalahan yang lain, secara 

                                                           
10

 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47 
11

 Tri Andrisman, Op.Cit, hlm. 91 
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teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk 

kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi 

karena kealpaan pembuatnya, dapat dicela.
12

 Moeljatno mengatakan bahwa 

kealpaan adalah suatu struktur yang sangat “gecompliceerd”, yang di satu sisi 

mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi 

lain mengarah pada keadaan batin orang itu.
13

 

 

Konsep “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep 

sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran 

kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada 

perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu 

jahat. Pertanggungjawaban pidana diartikaan sebagai diteruskannya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi 

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
14

  

 

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat 

dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan 

pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan 

perbuatan pidana tersebut. 

 

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang 

itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik 

                                                           
12

 Chairul Huda, Dari tiada pidana tanapa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban 

pidana tanpa kesalahan, Cet. I, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 108 
13

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 177 
14

 Roeslan Saleh,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;Dua Pengertian Dasar 

dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru,Jakarta,1983,hlm.21 
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dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan. Namun hal tersebut belum 

memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya 

syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu 

mempunyai kesalahan atau bersalah.
15

 

 

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peran hakim 

sendri untuk memutuskan, tetapi hakim menyakini bahwa terdakwa telah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung alat bukti yang sah 

menurut Undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam 

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP,  menurut KUHP harus ada alat bukti yang sah, 

alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, 

keterangan terdakwa.  

 

Alat bukti inilah yang terjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

hukuman pidana yan didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling 

berkaitan sehingga mendapat hasil yang maksimal dan seimbangan dalam teori 

dan praktik. Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan, yaitu Pasal 8 Ayat (2) : “Dalam mempertimbangkan berat 

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat dari 

terdakwa”.  

 

                                                           
15

 Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan Kuliah,FH UNDIP, Semarang,, 1988, hlm. 

95 
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Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu : 
16

 

1. Teori Keseimbangan  

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam 

pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana 

bagi terdakwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP.  

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih 

ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim 

dengan keyakinannya akan menyesuikan dengan keadaan dan hukuman yang 

sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, 

hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus 

dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. 

Sehingga putusan yang dijatuhan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Teori pendekatan pengalaman  

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 

5. Teori Ratio Decidendi  

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok 

perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan 

hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim. 

6. Teori Kebijaksanaan  

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya 

perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya 

perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk 

memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka 

membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai 

pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa 

keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. 

 

 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan 

mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat dari 

                                                           
16

 Ahmad Rifai, Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum preogratif, Jakarta, Sinar 

Grafika,2012, hlm.106 
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para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 

Berdasarkan pada teori dan praktik peradilan maka putusan hakim itu adalah 

putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara 

pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses hukum acara pidana pada 

umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas tuntutan hukum dibuat dalam 

bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.
17

 

 

2. Konseptual 

 Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin diteliti dan untuk memahami pengertian-pengertian konseptual 

terhadap apa yang telah diteliti.
18

  

 

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang 

didalamnya mencakup proses penyusunan undang-undang pelanggaran 

undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.
19

 

2 Kejahatan Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian 

kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau 

                                                           
17

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta,Pustaka 

Pelajar, 2004), h.140 
18

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers,1986, hlm. 132. 
19

 Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa.1990.kamus besar bahasa 

Indonesia. Balai pustaka.Jakarta.1990.hlm.120 
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dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang 

bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, 

kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si 

penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
20

 

3 Penjualan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual 

barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya 

transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai 

pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari 

pihak penjual ke pembeli.
21

 

4 Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang 

memenuhi rumusan delik, yang melakukan perbuatan adalah pelaku 

sempurna yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana.
22

 

5 Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan 

diancam dengan bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
23

 

6 Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat 

maupun di air.
24
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 R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum.Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal 

Demi Pasal;Politeia,Jakarta,1985,hlm.13 
21

 Bambang Pamulardi,Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan,PT. Raja 

Grafindo Persada,Jakarta,1999,hlm.188 
22

 Moch Anwar, Beberapa ketentuan dalam Buku ke I KUHP, Bandung; Alumni, 1981, hlm. 13 
23

 Moeljatno,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;Bina Aksara,Jakarta, 

1983,hlm.93 
24

 Pasal 1 butir 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dan 

bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh 

gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, adalah sebagai berikut : 

I.   PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan dan memuat pendahuluan, yang memuat latar belakang 

penulisan, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, 

kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang berisi pengertian pertanggungjawaban pidana, 

pengenalan bentuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 

kegunaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,satwa 

langka illegal dilindungi. 

III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat metode penelitian, yang membahas tentang pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengelolahan data, 

analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan dan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku jual beli satwa langka secara illegal. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran dari 

penulis berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak 

termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya 

menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman 

pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, 

tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut 

memiliki kesalahan.
25

  

 

Pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan 

tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai 

pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. 

adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas 

suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.
26

 

 

Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang 

dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal 

dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada perbuatan tidak 

mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. 

                                                           
25

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Kedelapan. Rineka Cipta, Jakarta, 2008,hlm 

165.Moeljatno,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;Bina Aksara,Jakarta, 

1983,hlm25 

26
Roeslan Saleh,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;Dua Pengertian Dasar 

dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru,Jakarta,1983,hlm.20-23. 
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Pertanggungjawaban pidana diartikaan sebagai diteruskannya celaan yang objektif 

yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat 

untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana 

adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas 

kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika 

ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.
27

 

  

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang di pertanggungjawabkan orang itu 

adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana 

karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. 

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang 

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 

kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.
28

 

 

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang 

itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik 

dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan. Namun hal tersebut belum 

memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya 

syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu 

mempunyai kesalahan atau bersalah.
29

  

 

                                                           
27

 Hanafi,”Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”,Jurnal Hukum.Vol.6 No.11 Tahun 

1999,hlm.27. 
28

 Roeslan Saleh.Op.Cit.,hlm.75. 
29

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006,hlm.68. 
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Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat 

dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada 

orang tersebut. Bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

memidana seseorang, tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. 

Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa 

kesalahan”.
30

 

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak  

pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur  

tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada  

alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang  

melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.
31  

Kemampuan bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan 

hukumnya perbuatan yang sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk 

menentukan kehendaknya. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung 

jawab ada 2 (dua) faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. 

Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan 

yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya 

dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. 

 

 

                                                           
30

 Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan Kuliah,FH UNDIP, Semarang, 

1988,hlm.85. 
31

 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Fajar Interpratama Offset, 2004, Jakarta . 

hlm. 122 
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Sifat melawan hukum perbuatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
32

 

1. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum, 

apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik 

dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu 

dapat dihapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. 

2. Sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum 

atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus 

juga melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.Melawan hukum 

secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang.  

 

Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan  

telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiil harus berarti hanya  

dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka 

merupakan dasar pembenar. 

 

Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau 

perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu 

selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Jika 

pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang 

diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan 

segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam 

hukum pidana. 

 

                                                           
32

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar  Aturan Umum Hukum 

Pidana Indonesia. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011,hlm.95    
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Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas 

pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang  

yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung  

dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.
33

 

 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan  

menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu : 

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari 

si  pembuat.  

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang  

berhubungan dengan kelakuannya yaitu : 

a) Disengaja 

b) Sikap kurang hati-hati atau lalai 

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung  

jawaban pidana bagi si pembuat. 
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B. Pengenalan Bentuk Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya 

 

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan 

melalui kegiatan : 

a. Perlindunagan sistem penyangga kehidupan. 

Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai 

unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk. 

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya 

proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari 

unsur-unsur hayati dan non hayati yang sangat berkaitan dan saling 

pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti 

dengan unsur yang lainnya. Agar masing–masing unsur dapat berfungsi 

dan siap sewaktu–waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka 

perlu diadakan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati pada hakikatnya 

merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber 

daya atau hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan 
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ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

dapat dilaksanakan dalam bentuk :
34

 

1. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan; 

2. Penangkaran; 

3. Perburuan; 

4. Perdagangan; 

5. Peragaan; 

6. Pertukaran ; 

7. Budidaya tumbuhan obat-obatan ; 

8. Pemeliharaan untuk kesenangan. 

 

 

C. Kegunaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Kegunaan konservasi sumber daya alam diwujudkan dengan :  

1. Terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya 

konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak 

rusak. 

2. Terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, 

yang berarti gangguan–gangguan yang dialami oleh flora fauna dan 

ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya 

yang menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan 

jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut. 

3. Terhindarnya makhluk hidup yang langka maupun yang tidak dari 

kepunahan, yang berarti gangguan–gangguan penyebab turunnya jumlah 

dan mutu makhluk hidup bila terus dibiarkan tanpa adanya upaya 

pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan 

bahkan punah sama sekali. Dengan demikian upaya konservasi merupakan 

upaya pengawetan dan pelestarian flora dan fauna. 

4. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun 

makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara 

makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

5. Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang berarti 

upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan 

fauna merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari sifat, 

potensi maupun penggunaan flora dan fauna. 

6. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan yang berarti kawasan 

– kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan objeknya yang karakteristik 
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merupakan kawasan yang menarik sebagai sarana rekreasi atau wisata 

alam.
35

 

 

 

D. Pengawetan Keanekaragaman  Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta 

Ekosistemnya 

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya 

dilaksanakan  dengan cara sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 13 Undang-Undang 

No.5 Tahun 1990, yakni : 

1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar 

kawasan suaka alam; 

2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa didalam kawasan suaka alam 

dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan dan satwa 

tetap seimbang menurut proses alami habitat; 

3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam 

dilakukan menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa 

untuk menghindari bahaya kepunahan. 

 

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dapat tercapai, maka 

tumbuhan dan satwa di golongkan dalam dua jenis, yaitu : tumbuhan dan satwa 

dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan 

satwa yang dilindungi digolongkan pula ke dalam dua kategori, yaitu : tumbuhan 

dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya 

jarang. 

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi 

kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan 

dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memerhatikan 

kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 

satwa liar. 
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 Charles Victor Barber,dkk, meluruskan arah pelestarian keanekaragaman hayati dan 
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E.  Pengertian Satwa Langka Ilegal Dilindungi 

Menurut Pasal 40 Ayat (2) 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 menagkap, 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) . Satwa dibedakan menjadi 2 kategori yaitu satwa liar 

dilindungi dan satwa liar tidak dilindungi.  

1. Satwa ilegal dan satwa liar yang dilindungi 

Peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan yang merupakan 

ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa. Peredaran ilegal ini berupa 

perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap satwa antara lain, 

dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Hal ini ditegaskan 

pada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

pada Pasal 21 Ayat (2) yang menyebutkan mengenai perbuatan- perbuatan yang 

dilarang dan Pasal 40 mengenai ketentuan pidananya. 

Suatu kawasan dapat dijadikan sebagai kawasan suaka margasatwa apabila 

memenuhi Kriteria-kriteria sebagai berikut : 

a) Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang 

perlu dilakukan upaya konservasinya. 

b) Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi; 
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c) Merupakan habitat dari suatu jenis satwa dan / atau dikhawatirkan akan 

punah. 

d) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrant tertentu. 

e) Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang 

bersangkutan. 

 

Kawasan pelestarian alam terdiri atas kawasan taman nasional, kawasan taman 

hutan raya dan kawasan taman wisata alam. Pengelolaan kawasan taman nasional 

dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona 

pemanfaatan dan zona rimba atau zona lain yang ditetapkan oleh menteri 

kehutanan. Pemerintah yang berwenang mengelola kawasan cagar alam, suaka 

margasatwa, kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. 

Pengelolaan kawasan itu mencakup, antara lain, inventarisasi potensi kawasan, 

perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan untuk keperluan penelitian, ilmu 

pengetahuan dan wisata. 

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat 

maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi 

sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan pelestarian alam adalah 

kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang 

mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
36

 

Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai nasional, 

nilai ekonomi satwa. Sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, 
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terutama di Benua Afrika, dan hingga saat ini merupakan aset yang layak 

dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, 

antara lain: 

1) Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku –

suku pedalaman 

2) Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan 

pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli 

3) Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar  

4) Menjual produk–produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula 

dan gading 

5) Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (trophy) atau untuk 

olahraga wisatawan 

6) Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan 

yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau 

mendekatinya.
37

 

 

2. Pengertian satwa liar yang dilindungi 

Satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup 

di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat- sifat liar, 

baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan  masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu secara 

yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

bermaksud untuk mempelajari kaedah hukum yaitu dengan cara mempelajari, 

menelaah, peraturan perundang- undangan konsep- konsep, dan teori – teori yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian pendekatan yuridis empiris 

dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, 

prilaku, pendapat, dan sifat yang berkaitan dengan faktor-faktor tindak pidana 

penjualan satwa langka secara illegal.
38

 

 

1. Pendekatan yuridis normatif 

Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan 

cara menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini. 
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2. Pendekatan yuridis empiris 

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan  yang dilakukan penelitian 

langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) 

dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh 

gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

B.  Sumber dan Jenis Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. 

Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, 

yaitu:
39

 

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan – 

keterangan dan pendapat dari para narasumber dan kenyataan – kenyataan yang 

ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian skripsi ini di 

lakukan di daerah Lampung Utara. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai 

kekutan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier.
40

 

a. Bahan hukum primer, yaitu : 

1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
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2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Liar. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Tumbuhan dan Satwa Trenggiling Termasuk Satwa Yang dilindungi. 

b. Bahan hukum sekunder, meliputi : Peraturan  perundang – undangan dan buku 

– buku yang berhubungan dengan perlindungan satwa-satwa yang di lindungi 

dan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. 

c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

2) Literatur – Literatur  dan hasil penelitian  

3) Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, 

buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber informasi.
41

 Wawancara dilakukan 

kepada: 

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Bumi    : 1 orang 

2. Jaksa di Kejaksaan Kota Bumi     : 1 orang     

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA  : 1 orang    

       _____________ 

 

Jumlah        : 3 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proses Pengumpulan Data 

b. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti 

membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan – bahan pustaka yang 

ada kaitannya dengan persalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan 

untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dibagi menjadi 3 (tiga) 

kategori, antara lain : 

a) Bahan hukum primer, meliputi peraturan Perundang – Undangan Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. Baik pada tingkat pusat maupun daerah ; 

b) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel 

yang berhubungan dengan penelitian ( baik dalam bentuk surat kabar, 

majalah, jurnal, maupun tulisan – tulisan lainnya) ; 

c) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan 

hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.
42

 

 

c. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan 

teknik wawancara langsung dengan narasumber yang telah direncanakan 

sebelumnya. Wawancara dilaksankan secara langsung dan terbuka dengan 

mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas 

sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 
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2. Pengolahan Data  

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. 

Data tersebut diolah melalui proses : 

1. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data 

yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apakah terdapat data 

yang salah maka akan dilakukan perbaikan. 

2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi 

sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.  

3. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang 

pembahasan yang dilakukan secara sistematis.
43

 

 

D. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif 

dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang 

dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, 

dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu 

suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum 

dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan 

saran-saran. 

 

.
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langka Secara 

Illegal ( Studi Putusan Pengadilan Negeri No.357/Pid.B/2011/PN.KB) maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Kasus tindak pidana jual beli satwa langka yang dilindungi sesuai dengan 

Studi Putusan No 357/Pid.B/2011/PN.KB , dalam putusan tersebut terdakwa 

terbukti telah melawan hukum dengan melanggar Undang-Undang No 5 

Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem 

terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindakannya dengan hukuman 

penjara yang sesuai dengan tindakannya dalam kasus ini terdakwa juga telah 

cakap hukum dan telah mengetahui bahwa satwa trenggiling itu dilindungi 

keberadaannya. 
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2. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan 

dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan 

tidak ada alasan pembenar, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, 

dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam proses pemeriksaan serta 

yang diperkuat adanya keyakinan hakim sehingga terdakwa dinyatakan 

bersalah. Selain itu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam 

perkara ini, yaitu tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari penuntut 

umum yang menuntut terdakwa  pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 

dan denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). 
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B. Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Agar pelaku tindak pidana penjualan satwa langka yaitu jenis trenggiling 

(manis javanica) dihukum maksimal karena dengan dihukum maksimal orang 

yang telah malakukan perbuatan perdagangan satwa yang dilindungi tidak 

akan mengulanginya kembali, terdakwa juga telah sah terbukti melawan 

hukum dan sengaja memperjualbelikan satwa yaitu jenis trenggiling (manis 

javanica) , dan kepada dinas yang terkait harus mengawasi perdagangan satwa 

langka agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini. 

 

2. Hakim dalam menjatuhkan putusannya memberikan putusan yang seadil-

adilnya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku ,dalam kasus trenggiling ini seharusnya dihukum maksimal agar tidak 

ada lagi orang yang sengaja memperjualbelikan trenggiling sebab satwa 

trenggiling sekarang langka dikarenakan banyak yang menangkap untuk 

dikonsumsi dan untuk bahan obat-obatan. 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Literatur 

Abdullah, 2008. Pertimbangan Hukum Putusan pengadilan, PT. Bina Ilmu Offset, 

Surabaya. 

Abidin, Andi Zainal, 1993, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. 

Ali, Mahrus 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 

Ali, Zainuddin.2011. Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika. 

Andrisman, Tri 2011, Hukum Pidana, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar 

Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Penerbit Universitas Lampung, 

Bandar Lampung. 

Arto, Mukti.2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. 

 Pustaka Pelajar,yogyakarta. 

Barber, Charles Victor,dkk.1997. Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman 

 Hayati dan Pembangunan di Indonesia,Yayasan Obor Indonesia,   

 Jakarta. 

Chazawi, Admi.2007. Pelajaran Hukum Pidana, Rajagrafindo, Jakarta. 

Hamzah, Andi.2001.Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,Jakarta. 

Hanafi,”Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana,”,Jurnal Hukum,Vol 6        

 No.11 Tahun 1999. 

Harahap, M.Yahya,2005. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika , Jakarta. 

Huda, Chairul. 2004. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan , Fajar   

Interpratama Offset.Jakarta. 

----------,2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada 

 Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.Jakarta:Kencana. 



2 
 

 
 

Moeljatno,1983.Hukum Pidana Delik-delik Percobaan dan Delik-Delik                    

    Penyertaan.Jakarta:Bina Aksara. 

----------, 1983.Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.  

      Jakarta:Bina Aksara. 

----------. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana.Cetakan Kedelapan. Edisi Revisi. 

   Jakarta:Rineka Cipta. 

Nurrochmat, Dodik Ridho.2005.Strategi Pengelolaan Hutan (Upaya         

Menyelamatkan  Rimba yang Tersisa), Pustaka Pelajar,Yogyakarta. 

Pamulardi, Bambang.1999.Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang   

      Kehutanan,  PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta. 

Rifai, Ahmad. 2012. Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum 

Preogratif, Sinar Grafika,Jakarta. 

 

Saleh, Ruslan, 1962, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. 

Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;Dua  

 Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara  

 Baru. 

Soekanto,1981. Pengantar Penelitian Hukum .Jakarta : UI Press. 

----------,1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:  

   Bumi Aksara 

----------,1986. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajawali Pers. 

----------, Soerjono.2011. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers. 

Soesilo, R.1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta  Komentar-  

 Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Jakarta : Politeia. 

Sudarto.1998. Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan Kuliah,FH UNDIP,  

 Semarang. 

Supriadi.2008. Hukum Lingkungan Indonesia . cet ke-2 Jakarta : Sinar Grafika. 

 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta, 1990. 

 

Widada. Sri Mulyati,Hiroshi Kobayashi.2006. Sekilas Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Jakarta: Perlindungan  

Hukum Dan Konservasi Alam. 



3 
 

 
 

Witanto, Darmoko Yuti & Arya Putra Negara Kutawaringi,2013. Diskresi Hakim 

Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtantif dan Perkara Pidana, 

Alfabeta , Bandung 

 

Perundangan-Undangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan 

Satwa Trenggiling Termasuk Satwa Yang dilindungi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Liar. 

Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

 

Pasal 21 UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Pasal 40 Ayat (2) dan (4) UU No.5 Tahun 1990 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. 

 

Sumber Lain 

Bapenas, Biodiversity Action For Indonesia,Jakarta,1993. 

Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, Satwa Liar Indonesia, 

09November 2015 

World Bank,1994 a:Indonesia:Transmigration Program:A Review of Five Bank-

Supported Projects,Washington,D.C.:Report No.12988-IND. 

 


