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ABSTRAK 

UPAYA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI 

SUMBER DAYA ALAM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI 

(Studi di Wilayah BKSDA Lampung) 

 

Oleh 

DWIKA UTARI 

 

 

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber 

daya alam yang melimpah, baik di darat, air, maupun udara termasuk satwa yang 

dilindungi. Namun di balik keragaman satwa yang dimiliki Indonesia banyak 

satwa yang terancam punah dikarenakan maraknya pembunuhan terhadap satwa 

yang dilindungi. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa merupakan 

salah satu pemicu semakin maraknya pembunuhan terhadap satwa yang 

dilindungi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah 

upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKSDA dalam penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi; kedua apakah faktor 

penghambat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) BKSDA dalam penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi.  

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif 

dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian 

ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan.dan data sekunder 

diperoleh dari studi pustaka, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitatif guna 

mendapatkan suatu kesimpulan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKSDA dalam penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi,  antara lain 

dilakukannya Upaya Preventif dan Upaya Represif serta menjalin koordinasi yang 

baik antara Polhut dan PPNS BKSDA dengan Korwas Dit Reskrim Sus Polda 

Lampung. Faktor  penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

pembunuhan satwa yang dilindungi adalah faktor masyarakat dan kebudayaan 

karena masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana juga merupakan faktor 

penghambat karena masih minimnya alat canggih yang terdapat di BKSDA 

Lampung. 

 



 
 

Dwika Utari 
 

Saran yang diberikan penulis yaitu agar BKSDA Lampung mempertegas 

pelaksanaan sanksi bagi para pelaku pelanggaran terhadap pasal 21 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi, lebih meningkatkan sosialisasi dan 

pengawasan tentang satwa yang dilindungi kepada masyarakat, dan meningkatkan 

sarana dan prasarana yang canggih yang ada di BKSDA Lampung. 

Mempertambah personil patroli agar memudahkan dalam melaksanakan patroli 

rutin. 

 

Kata kunci: PPNS, Penegakan Hukum, Satwa 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber 

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

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

optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu 

kehidupan manusia pada umumnya menurut cara keserasian dan keseimbangan.  

 

Terdapat hubungan timbal balik ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya. Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan 

hidupnya, tidak hanya secara individu melainkan juga sebagai kelompok atau 

komunitas. Potensi keanekaragaman hayati memberikan arti penting bagi 

kesinambungan kehidupan umat manusia, begitu juga sebaliknya.
1
 

 

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola 

dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan 

penggunaannya.
2
 Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dilingkungan 

alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup 

                                                           
1
Saifullah. 2006. Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan criminal di Bidang Konservasi 

Keanekaragaman Hayati). Malang:UIN Press. hlm 12 
2
 Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan Indonesia.  Cet. Ke-2, Jakarta: Sinargrafika. hlm. 95 
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manusia agar lebih sejahtera.
3
 Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat 

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

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

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

daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya 

secara keseluruhan membentuk ekosistem.
4
  

 

Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia di bidang 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 dikawasan Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.
5
 Keanekaragaman satwa di 

Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. 

Karena hal tersebut, wilayah Indonesia disebut sebagai negara mega-biodiversity 

baik dari segi keanekaragaman genetik, jenis, maupun ekosistemnya. 

 

Menurut IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources Red List of The Treatened Spesies) adalah daftar yang 

membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti hewan dan 

tumbuhan yang dikeluarkan oleh serikat antar bangsa bagi konservasi alam: 

1. Jenis tercatat dalam kategori kritis (spesies yang menghadapi resiko tinggi 

kepunahan dalam waktu dekat) seperti: harimau sumatera, badak jawa, 

jalak bali, arwana asia, penyu sisik; 

                                                           
3
 A Fatchan. 2013. Geografi Tumbuhan dan Hewan. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 244 

4
 Pasal 1 Ayat 1 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya 
5
 Widada, Sri Mulyati, Hirosi Kobayashi. 2006. Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. hlm. 26 
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2. Jenis tercatat dalam kategori genting (spesies yang menghadapi resiko 

kepunahan sangat tinggi diwaktu mendatang) seperti: orangutan, banteng, 

anoa, elang jawa, penyu belimbing; 

3. Jenis tercata dalam kategori rentan (spesies yang menghadapi resiko 

kepunahan tinggi dimasa depan) seperti: babi rusa; 

4. Jenis tercatat dalam kategori rendah (spesies yang menghadapi ancaman 

langsung bagi kelangsungan hidup spesies tidak ada) seperti: ayam hutan 

dan macan tutul.
6
 

 

Sumber daya alam hayati yang beranekaragam tersebut, diantaranya adalah 

berbagai macam satwa endemik (jenis satwa yang terbatas dengan daerah 

penyebaran tertentu) yang tersebar hampir diseluruh kepulauan Indonesia yang 

memiliki ciri-ciri tertentu menyesuaikan habitatnya, karena ekosistem 

didalamnya. Kekayaan alam tersebut merupakan aset yang tak ternilai harganya, 

oleh karena itu perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai 

jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Pengaturan tersebut dituangkan 

melalui suatu system hukum nasional, dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  

 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk 

mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta 

keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut 

merupakan tanggung jawab bersama. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa 

                                                           
6
 http://id.wikipedia.org/wiki/IUCN.Red.List, diakses tanggal 4 November 2015 

http://id.wikipedia.org/wiki/IUCN.Red.List
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langka yang dilindungi saat ini kebanyakan merupakan suatu ketidaksadaran 

manusia akan pentingnya suatu keseimbangan ekosistem. 

 

Pembunuhan satwa yang dilindungi juga termasuk dalam kategori penganiayaan. 

Perkara penganiayaan hewan selama ini hanya diatur dalam satu pasal KUHP, 

yaitu Pasal 302. Sebuah pasal yang memuat hukuman pidana sangat ringan bagi 

pelaku kekerasan pada hewan, baik disengaja maupun karena kelalaian. 

Penganiayaan hewan tidak hanya dianggap melanggar etika moral, tapi juga 

melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan hewan tetap dilakukan dan 

tidak ada tindakan hukum sama sekali, maka sama halnya kita membiarkan 

budaya yang melegalkan penyiksaan hewan.  

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan sama sekali tidak menetapkan ancaman hukuman bagi pelaku 

penganiayaan hewan. Pasal 66 Ayat 2 Butir c undang-undang tersebut hanya 

menyebutkan bahwa pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman 

hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga hewan bebas dari rasa 

lapar dan haus, rasa sakit, rasa tertekan. Demikian juga pada Butir e di pasal yang 

sama menyebutkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan 

sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis 

Tumbuhan Dan Satwa, Bab VII, Pasal 26 disebutkan bahwa Satwa yang karena 

suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus 

digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya 

atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa 
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dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara. Apabila cara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka satwa yang 

mengancam jiwa manusia secara langsung dapat dibunuh. Penangkapan atau 

pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

petugas dan perlakuan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri. 

 

Dalam era modern, hewan diperlakukan sebagai subyek hukum, meskipun hewan 

tidak bisa menggugat ataupun membela diri sendiri. Manusia mendominasi 

makhluk lain dan alam sekitar dengan akal budinya, sehingga secara hukum 

hewan dibela oleh manusia.  Supremasi hukum perlu dilakukan untuk mengurangi 

bahkan menghapuskan praktik pembunuhan hewan yang biasa terjadi di sekeliling 

kita. Pendekatan hukum mau tidak mau harus menyertai pendekatan budaya 

sehingga esensi keindahan dan keharmonisan budaya tidak ternodai dengan 

praktik kekerasan pada hewan.  

 

Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa yang dilindungi merupakan 

salah satu pemicu semakin maraknya kepemilikan, perdagangan dan pembunuhan 

satwa langka yang dilindungi. Di dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya disebutkan bahwa kepemilikan, perdagangan, dan pembunuhan 

satwa yang dilindungi adalah dilarang. Hal tersebut lebih diperjelas dengan 

adanya Pasal 40 Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu pelanggaran dari 

ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda 
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maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hukum merupakan suatu 

sarana yang memberikan perlindungan bagi semua pihak, tidak terkecuali satwa 

dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi 

masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Hukum juga perlu melindungi 

satwa yang hampir punah berikut ekosistemnya tentu bukan tanpa alasan. Satwa 

yang dilindungi tersebut seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan 

juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistem.  

 

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa merupakan suatu upaya 

penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan 

pemanfaatan khususnya satwa tersebut. Hal tersebut merupakan tujuan BKSDA 

Lampung yang juga merupakan lembaga kerja dari departemen kehutanan agar 

peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan dan kepada pelanggarnya akan 

diberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan adanya efek jera dan dapat 

meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan 

pada akhirnya akan mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dalam upaya 

penegakan hukum juga diperlukannya koordinasi antara PPNS BKSDA dengan 

Penyidik Kepolisian yaitu khususnya dibagian Reskrim Khusus. 

 

Pembunuhan satwa yang dilindungi yang dilakukan secara illegal oleh masyarakat 

dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan kepada para 

pelaku tindak kejahatan tersebut, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan kelestarian satwa tersebut. Pengetahuan yang kurang terhadap 
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satwa dilindungi tersebut juga menjadi penyebab masih maraknya pembunuhan 

terhadap satwa yang dilindungi itu terjadi karena bagian tubuh satwa tersebut 

sebagian bisa dimakan dan dijadikan dalam bentuk obat tradisional dan memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi. 

 

Peranan instansi pemerintah seperti Dinas Kehutanan dan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil setempat sangat penting dalam pemberantasan pembunuhan satwa. 

Penanganannya harus segara ditindak lanjuti karena kejahatan terhadap satwa 

yang dilindungi paling sering terjadi namun kurang mendapat perhatian dari 

pemerintah.  

 

Sebagai contoh, di Kalimantan Timur terdapat empat  orang yang terbukti 

membunuh orangutan (19/4). Empat orang tersebut divonis penjara oleh PN 

Tengarong delapan bulan dan denda Rp. 20-30 juta, sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya mengatakan bahwa maksimal penjara untuk orang yang terbukti 

bersalah melanggar Pasal 21 Ayat 2 Huruf (a) Jo Pasal 40 Ayat 2 adalah 5 tahun 

dan dendanya maksimal Rp. 100 juta, itu berarti sangat tidak adil dengan apa yang 

telah mereka perbuat. Contoh lain, kasus baru yang pernah mendapat banyak 

sorotan publik juga terjadi pada tahun 2015 yaitu tentang kasus seekor gajah jinak 

yang mati dibunuh oknum yang tidak bertanggungjawab, di kawasan Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung.
7
 

 

Upaya perlindungan satwa langka ini harus dilaksanakan, sebab tanpa kita sadari 

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

                                                           
7
 http://lampung.antaranews.com/berita/284829/memburu-pembunuh-gajah-yongki, diakses pada 

tanggal 22 Maret 2016 

http://lampung.antaranews.com/berita/284829/memburu-pembunuh-gajah-yongki
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berkurang. Tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies yang telah punah atau 

hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi keseimbangan 

ekosistem. Faktor terancam punahnya satwa langka ini salah satunya adalah untuk 

kepentingan pribadi. Kepemilikan satwa langka tanpa kita sadari akan berimbas 

dengan semakin sedikitnya jumlah spesies mereka dibumi. Banyak dari manusia 

sangat menginginkan satwa langka yang beraneka jenis tetapi dengan jumlah yang 

sedikit, tanpa disadari hal tersebut akan semakin berlanjut dengan adanya suatu 

perdagangan dan pembunuhan satwa langka yang dilindungi. Untuk memahami 

pentingnya penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana pembunuhan 

satwa yang dilindungi seperti yang telah dipaparkan berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku 

Pembunuhan Satwa yang Dilindungi” 

 

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah: 

a. Bagaimanakah upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA dalam 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang 

dilindungi? 
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b. Apakah faktor penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA dalam 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang 

dilindungi? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana baik hukum pidana materiil, 

hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Penulisan ini hanya 

difokuskan pada masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan 

satwa yang dilindungi serta faktor-faktor penghambat yang menyebabkan 

penegakan hukum tersebut tidak berjalan lancar. Mengingat luasnya kajian ilmu 

hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bidang Hukum 

Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang 

terkait dalam pokok pembahasan ini, serta pendapat-pendapat dari para ahli 

mengenai pokok pembahasan ini. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. 

Ruang lingkup lokasi penelitian terbatas pada Balai Konservasi Sumber Daya 

Alam (BKSDA) Provinsi Lampung dan Polda Lampung. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam 

penulisan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum yang dilaksanakan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA dalam pemberantasan tindak pidana 
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pembunuhan satwa yang dilindungi, apakah sudah berjalan sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat yang dihadapi oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA dalam proses penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan satwa yang dilindungi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya 

dalam penegakan hukum pidana terhadap pembunuhan satwa yang 

dilindungi. Sebagai bahan informasi bagi pembuat Undang-Undang. 

 

b. Kegunaan Praktis  

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui penegakan hukum yang dilakukan 

oleh Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terhadap tindak pidana pembunuhan 

satwa yang dilindungi faktor penghambat penegakan terhadap pelaku tindak 

pidana pembunuhan satwa yang dilindungi.  

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 
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identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
8
 

Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

peneltian ini adalah teori penegakan hukum dan teori faktor penghambat atau 

yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 

a. Teori Penegakan Hukum  

Pengertian penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris Law enforcement, dan 

dalam bahasa Belanda rechtshandhaving, seolah membawa kita kepada pemikiran 

bahwa, dalam penegakan hukum selalu menggunakan force atau kekuatan,
9
 hal 

seperti itu diperkuat dengan adanya pemikiran bahwa penegakan hukum itu sama 

halnya dengan penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, serta advokat yang 

sebenarnya juga adalah penegak hukum.  Adanya persepsi berkaitan dengan 

pemikiran penegakan hukum tersebut tentunya dapat menimbulkan permasalahan 

terhadap penegakan hukum.  

 

Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
10

 Kata lain dari penegakan 

hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu 

usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang 

rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum 

pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press:Jakarta. hlm. 125 

9
 Andi Hamzah. 2005. Penegakan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 28 

10
 Barda Nawawi Arief. 2011. Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. 

Bandung. Citra Aditya Bakri. hlm. 30-31 
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merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari 

nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 

Tahap penegakan hukum pidana tersebut adalah: 

1) Tahap Aplikasi 

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat 

penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian 

aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-

undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang 

teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap 

yudikatif. (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984:157)  

 

Dalam penegakan hukum penyidik polri berkoordinasi dengan PPNS.  Dalam hal 

melaksanakan kewenangannya penyidik bertugas melakukan koordinasi, 

pengawasan dan pembinaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Koordinasi 

dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut 

Umum melalui penyidik. PPNS mempunyai wewenang, tugas dan fungsi  

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah 

koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidik.
11

 Salah satu tugas dan 

fungsinya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

 

                                                           
11

 Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi. Pengawasan Dan 

Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
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b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana 

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya 

dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, 

sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan 

kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada 

proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat 

hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu 

masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide 

atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, 

ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun 

demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan 

telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan 

penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan 

dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan 

keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam 

penerapannya. 

Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana, maka teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Soerjono Soekanto (1985:5), yang pada hakekatnya sama dengan faktor-

faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi:   
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1) Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan 

dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

ditetapkan 

5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
12

 

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari 

penegakan hukum dan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin atau akan diteliti.
13

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap 

pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan 

konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam 

penulisan ini adapun istilah-istilah yang digunakan: 

a. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar).
14

 

                                                           
12

 Soerjono,Seokanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: 

Rajawali Pers. hlm. 8 
13

 Soerjono, Soekanto.  1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hlm. 132 
14

 Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 

Balai Pustaka. 1990. hlm. 89 
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b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 39 Undang-Undang tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah merupakan 

pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya. 

c. Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
15

 

d. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, subjek yang 

merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.
16

 

e. Pembunuhan satwa yang dilindungi adalah  suatu tindakan untuk 

menghilangkan nyawa satwa yang termasuk dilindungi menurut PP Nomor 7 

Tahun 1999 dengan cara melanggar hukum sehingga menyebabkan 

penurunan yang tajam terhadap satwa tersebut. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan 

tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan 

maka disajikan sistematika sebagai berikut: 

 

                                                           
15

Barda Nawawi Arief.Loc.cit. hlm. 30-31 
16

 https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku, diakses tanggal 10 November 2015 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nyawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku
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I. Pendahuluan 

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah, dan ruang 

lingkup, tujuan, dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta 

sistematika penulisan. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum 

dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai penegakan hukum, 

tinjauan mengenai pelaku, serta tindak pidana pembunuhan satwa yang 

dilindungi. 

 

III. Metode Penelitian 

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis 

data, ketentuan dan populasi sample, prosedur pengumpulan data serta 

analisis data yang diperoleh. 

 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil 

penelitian mengenai analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak 

pidana pembunuhan satwa yang dilindungi sera faktor-faktor yang 

menghambat dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana 

pembunuhan satwa yang dilindungi. 
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V. Penutup 

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan sari penelitian yang 

telah dilakuakan dan kemudian beberapa saran yang dapat membantu serta 

bagi para pihak yang memerlukan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tugas dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

 

1. Pengertian dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

BKSDA 

 

Penyidik Pegawai Negri Sipil menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

adalah merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

menyebutkan tentang wewenang penyidik pegawai negeri sipil atau sering juga 

disebut dengan PPNS BKSDA, yaitu sebagai berikut: 

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak 

pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 



GG363619 

c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam 

dan kawasan pelestarian alam; 

d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di 

bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 

e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya; 

f. Membuat dan menandatangani berita acara; 

g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya 

tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

 

2. Pengertian dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kehutanan 
 

Penyidik Pegawai Negri Sipil menurut Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah merupakan pejabat pegawai negeri sipil 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan. Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan tentang wewenang 

penyidik pegawai negeri sipil atau sering juga disebut dengan PPNS Kehutanan, 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang 

berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan 

hasil hutan; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak 

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau 

wilayah hukumnya; 

d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, 

dan hasil hutan; 

f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik 

kepolisian negara republik indonesia sesuai kitab undang-undang hukum 

acara pidana; 

g. Membuat dan menandatangani berita acara; 

h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya 

tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 

 

3. Pengertian dan Wewenang Polisi Hutan (POLHUT) 

Polisi Hutan (Polhut) menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan adalah polisi yang tugasnya untuk menjamin 

terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu 

sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Pasal 51 
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan 

tentang wewenang polisi hutan, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah 

hukumnya; 

b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan 

hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; 

c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan 

kepada yang berwenang; dan 

f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak 

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 

 

B. Hubungan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dengan 

Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana  

 

Arti koordinasi menurut Money dan Reily, bahwa koordinasi adalah penyelarasan 

secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung 

dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Mc. Farland 

mendefinisikan koordinasi sebagai suatu proses dimana pimpinan 

mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan 

menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama.
17

 

                                                           
17

 Soewarno Haryadiningrat. 1998. Study Ilmu Administrasi dan Managemen. hlm. 88 
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Hakikat koordinasi bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-

kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkutpautkan sehingga kegiatan-

kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Dalam rangka meningkatkan 

efektifitas, efisiensi, dan produktifitas kerja, koordinasi harus dilakukan disemua 

tingkatan, baik dipusat maupun didaerah, bahkan dalam kesatuan-kesatuan 

administrative, seperti bidang, seksi, bagian, sampai dengan kesatuan-kesatuan 

yang paling kecil.  

Berdasarkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terhadap tindak 

pidana terhadap satwa yang dilindungi, PPNS melaksanakan koordinasi sejak 

pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Prinsip 

koordinasi seharusnya dilakukan sejak pertama kali mendapat informasi tentang 

dugaan adanya tindak pidana. Koordinasi sejak awal dimaksudkan guna 

pelaksanaan fungsi yang berkelanjutan dari pengawasan. Koordinasi yang 

dilakukan sejak awal nantinya berlangsung hingga tahap penuntutan. Sesuai 

dengan kewenangan PPNS yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

yang membedakan kewenangannya dengan penyidik Polri hanyalah kewenangan 

menangkap dan menahan. Maka jika dalam pelaksanaan penyidikan PPNS 

memerlukan bantuan kepada Penyidik Polri, PPNS harus mengajukan secara 

tertulis. Pengiriman hasil penyidikan tahap pertama, yakni berkas perkara dan 

pengiriman tahap ke dua yakni pengiriman tersangka dan barang bukti. Selain 

tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, jika terdapat tindak pidana lain 
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yang dilakukan PPNS sering mengadakan tukar menukar informasi mengenai 

tindak pidana yang menjadi kewenangan PPNS BKSDA.
18

 

Dalam koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik 

Polri diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 20 Tahun 2010, dalam 

peraturan tersebut dijelaskan koordinasi antara PPNS dengan penyidik polri. Salah 

satunya adalah terdapat pada Pasal 1 pengertian Koordinasi yaitu: 

“Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan 

PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar 

hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional” 

 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak dan 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, 

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas, yang diartikan 

sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam 

setiap hubungan hukum.
19

 Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada 

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan 

aturan hukum.  

 

Perbuatan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi merupakan salah satu 

penyebab satwa-satwa tersebut mengalami kepunahan atau bahkan harus 

                                                           
18

 Dwi Agustina Rimbawati, Skripsi Yang Berjudul Implementasi Kewenangan Penyidikan Dan 

Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dengan Penyidik Kepolisian Republik 

Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi, Fakultas 

Hukum, Universitas Brawijaya, Hlm. 11 
19

 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan. Bandung. Citra Aditya Bakri. 2001. Hlm 30-31 
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dilindungi, karena penganiayaan tersebut akan mengakibatkan habisnya populasi 

satwa tersebut. Keberadaan satwa-satwa tersebut selalu terusik dengan keberadaan 

manusia yang merusak habitatnya dengan memperluas lahan perkebunan, dan 

memburu dan membunuh untuk diperdagangkan secara illegal. Dampak dari hal 

tersebut yaitu akan mengakibatkan satwa-satwa punah dari habitatnya. Aparat 

penegak hukum diharapkan memberikan sanksi hukum kepada para pelaku atau 

siapa saja yang sudah merusak atau menganiaya satwa tersebut secara tegas, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya serta sesuai dengan penanganan tindak pidana terhadap satwa.  

 

C. Perlindungan Terhadap Satwa Yang Dilindungi 

 

Perlindungan satwa di Indonesia masih tergolong lemah. Kepedulian dan upaya 

masyarakat luas terhadap konservasi lingkungan adalah keprihatinan dan 

kekhawatiran, perhatian dan upaya konservasi lingkungan bersifat reaktif yaitu 

muncul ketika terjadi kejadian saja. Isu lingkungan khususnya konservasi satwa 

dilindungi, yang merupakan bidang keanekaragaman hayati belum mendapat 

perhatian besar dan prioritas dari para akademisi dan praktisi hukum, atau setidak-

tidaknya sejajar dengan isu-isu dalam hukum konvensional. banyak akademisi dan 

praktisi hukum masih menganggap kejahatan terhadap spesies tidak langsung 

mengancam dan merugikan manusia sebagai subyek hukum, sehingga kejahatan 

ini tidak atau kurang mendapat perhatian. Terkait dengan itu, dalam hal ini Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam berperan sebagai Polisi kehutanan yang berfungsi 

sebagai penegak hukum dalam koridor konservasi keragaman hayati. 
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1. Arti Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

Konservasi sumber daya alam hayati diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada 

Pasal 1 Butir 1 dimuat arti “Sumber Daya Alam Hayati” yaitu: 

“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 disekitarnya secara 

keseluruhan membentuk ekosistem.” 

 

Arti “Sumber daya alam hayati” tersebut pada Pasal 1 butir 2 dimuat dari 

“Konservasi Sumber Daya Alam Hayati” yaitu:  

“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 dan keanekaragaman dan nilainya.” 

 

2. Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam 

Kawasan suaka alam diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 UU No. 5 

Tahun 1990. Dalam Pasal 14 yaitu: “Kawasan Suaka Alam sebagaimana 

dimaksud Pasal 12 terdiri dari: a. Cagar alam ; b. Suaka margasatwa.”  

Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya 

mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu 

yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 

Sedangkan Suaka Margasatwa adalah Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai 

suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suaka_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Satwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alami&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_suaka_alam
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pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan 

nasional.
20

 Mengenal kawasan suaka alam dibedakan dengan kawasan pelestarian 

alam atas dasar pemanfaatan kawasan dimana dalam pemanfaatannya suaka alam 

tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merubah keutuhan kawasan suaka 

alam sedangkan untuk pengelolaan kawasan pelestarian alam hanya inti dari 

kawasan tersebut.  

 

Kawasan pelestarian alam diatur dalam Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35 UU 

No. 5 Tahun 1990. Dalam Pasal 29 (1) yaitu: Kawasan pelestarian alam 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari : a. Taman 

nasional; b. Taman hutan raya; c. Taman wisata alam. Taman nasioanal 

sebagaimana yang dimaksud adalah kawasan yang memiliki ekosistem asli, yang 

dikelola berdasarkan sistem pembagian zonasi pemanfaatannya untuk tujuan 

penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, 

dan rekreasi. Berbeda dengan hutan raya yang selain memiliki satwa dan 

tumbuhan asli juga memiliki jenis bukan asli atau buatan. Sedangkan taman 

buatan wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan 

untuk tujuan wisata dan rekreasi alam. 

 

3. Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi 

Terhadap satwa yang dilindungi, melibatkan beberapa jenis peraturan perundang-

undangan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 jo. Peraturan pemerintah No. 

8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Peraturan pemerintah 

No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pembunuhan 

                                                           
20

 https://id.wikipedia.org/wiki/Cagar/alam, situs diakses tanggal 23 Januari 2016 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cagar/alam
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terhadap satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 

tercantum pada Pasal 21 Ayat (2) yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, 

melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dalam Undang-

Undang No. 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya terdapat suatu pasal yang mengatur masalah pidana 

terhadap tindak pidana kejahatan satwa yang dilindungi yaitu Pasal 40 Ayat (2), 

dan Ayat (4) yaitu: 

“Ayat (2) barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) 

serta Pasal 33 Ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). Ayat (4) barang siapa 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 

ama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah).” 

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat juga suatu pasal 

yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa yang 

dilindungi yaitu Pasal 302 yaitu: 

1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan 

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 

dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 

kesehatannya 

2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 

memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang 

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah 

pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. 

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda 

paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. 
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3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 

4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.” 

 

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi berdasarkan pasal-pasal tersebut 

adalah pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi adalah kegiatan yang 

bertujuan mendapatkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan 

dipergunakan dengan seenaknya dengan cara yang melawan hukum. Jika 

pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi semakin merajalela akan berakibat 

kerugian negara terhadap lingkungan yaitu hilangnya plasma nutfah. Sehingga 

negara berkewajiban untuk selalu menindak tegas para pelaku perburuan dan 

pembunuhan illegal satwa dikawasan hutan seluruh Indonesia. 

 

D. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana 

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya.
21

 

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum) 

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan, sering kali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu 

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan 

suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 

bertentangan dengan hukum. 

 

                                                           
21

 Soerjono,Seokanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: 

Rajawali Pers. hlm.8 
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Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, 

hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat, dan hukum ilmuan atau doktrin. 

Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan 

baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang 

satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan juga harus jelas, sederhana 

dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena 

perundang-undangan itu. 

 

2. Faktor Penegakan Hukum 

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah mentalitas 

atau kepribadian penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum 

oleh setiap lembaga penegak hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan 

dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.  

 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. 

4. Faktor Masyarakat 

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, 

masalah yang timbul adalah masalah kepatuhan hukum, yakni tahap kepatuhan 

yang tinggi, sedang, atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum 

sebenarnya merupakan suatu proses yang mencangkup pengetahuan hukum, sikap 
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hukum dan prilaku hukum. Masyarakat mempunyai pengaruh kuat terhadap 

pelaksanaan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran 

hukum masyarakat, maka semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak 

penyesuaian antar peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.  
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III. METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.
22

 

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan pustaka, yakni 

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dikenal dengan 

pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan 

yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-

undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan pembunuhan 

satwa yang dilindungi serta dilakukan wawancara dengan beberapa responden 

yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan 
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penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat 

dipercaya kebenarannya. 

 

B. Sumber Dan Jenis Data  

 

Sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dilapangan dengan cara 

mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui 

wawancara dilapangan. 

2. Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu 

data yang diperoleh dari studi pustaka yakni bahan-bahan hukum yang terdiri 

dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan 

yang mengikat, antara lain:  

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.  

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI 

6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang 

diperoleh dari data sekunder, antar lain: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 

 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk 

atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, antara lain literature, artikel, makalah, kamus, dan bahan lain 

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau 

seluruh unit yang diteliti.
23

 Dari populasi tersebut ditentukan sampel atau 

narasumber dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara profesional 

purposive sampling yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu 

disesuaikan dengan kedudukannya.  

 

Sampel adalah bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara 

representative. Dalam penentuan sampel metode yang digunakan yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan efisiensi yang mengarah pada 

sentralisasi permasalahan. Pemilihan responden disesuaikan dengan maksud dan 

                                                           
23

 Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. 

Jakarta, Hlm. 44 
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tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap 

masalah yang ada.  

Berikut adalah sampel yang dijadikan responden : 

1. Penyidik PNS. BKSDA Lampung     : 1 Orang 

2. Polisi Kehutanan      : 1 Orang 

3. Penyidik Reskrimsus Polda Lampung   : 1 Orang 

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 Orang 

Jumlah  : 4 Orang 

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

 

1. Pengumpulan Data  

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan dua cara pengumpulan data : 

a. Studi Pustaka  

Penulis menggunakan studi pustaka dengan menelaah Perundang 

Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. 

b. Studi Lapangan  

Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan 

wawancara para responden yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

2. Tahap Pengelolaan Data  

Dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau 

artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah. 
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b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi 

atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.  

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

menginterprestasikan data  

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu 

analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui 

metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data 

yang diperoleh dan menghubungakan satu sama lain untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh 

kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara 

umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.
24

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 

hlm. 112 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKSDA dalam penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi,  antara 

lain dilakukannya Upaya Preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi, 

patrol dan monitoring dan Upaya Represif yaitu menjalin koordinasi yang 

baik antara Polhut BKSDA, PPNS BKSDA, dan Korwas Dit Reskrim Sus 

Polda Lampung agar proses pidana terhadap pelaku dapat berjalan dengan 

cepat dan baik.  

 

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

pembunuhan satwa yang dilindungi meliputi faktor-faktor penghambat 

diantaranya faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor 

sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor 

tersebut adapun faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat dan 

kebudayaan karena masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

pelaksanaan penegakan hukum. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat 

yang memahami tentang satwa yang dilindungi, masih kurangnya kesadaran 
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masyarakat dalam berperan melindungi dan melestarikan satwa yang 

dilindungi. 

 

Faktor sarana dan prasarana juga merupakan faktor penghambat karena masih 

minimnya alat canggih yang terdapat di BKSDA Lampung, tidak adanya pos-

pos penjagaan disertai dengan CCTV sehingga memudahkan para oknum 

yang tidak bertanggungjawab melakukan aksinya. Tidak adanya tempat 

khusus untuk mengumpulkan hewan yang dilindungi sebagai barang bukti. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang 

dapat penulis berikan dalam Upaya Penyidik Pegawai Negeri BKSDA dalam 

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa yang Dilindungi adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi BKSDA Lampung agar mempertegas pelaksanaan sanksi bagi para 

pelaku pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku pembunuhan 

satwa yang dilindungi akan pentingnya menjaga kelestarian dari jenis satwa 

yang ada di Lampung. BKSDA Lampung dalam melakukan penegakan hukum 

secara preventif, sebaiknya lebih meningkatkan intensitas sosialisasi tentang 

satwa yang dilindungi kepada masyarakat, lebih meningktakan pengawasan, 

dimana pengawasan yang dilakukan diharapkan 1 (satu) bulan 2 (dua) kali, 

agar bisa menanggulangi pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat 2 Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya.  

2. Peran aparat pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan 

terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan, yaitu PPNS dan 

Polhut BKSDA Lampung dalam mencegah dan menindak pelaku pembunuhan 

satwa yang dilindungi yaitu dengan memberikan tindakan khusus berupa 

operasi gabungan. Peningkatan pemahaman masyarakat dengan cara 

penyuluhan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang. Mempertambah 

personil patroli agar memudahkan dalam melaksanakan patroli rutin. 
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