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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan 

pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya 

kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk 

menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari 

Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah 

suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu 

sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan 

dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi 

dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.
1
 

 

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya 

sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, 

bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari 

berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, 

kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak 

berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. 

Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu 

terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.
2
 Van Bemmele tanpa 
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mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi 

sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya 

seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang 

interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi 

sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam 

mempelajari masalah kejahatan.
3
 

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (crime 

and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “the body 

of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari 

berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, 

dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam 

pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.
4
 Kriminologi 

dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan; b. penyebab 

melakukan kejahatan; c. mencegah tindak kejahatan; d. cara-cara menyembuhkan 

orang yang telah melakukan kejahatan.
5
 

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo
6
 mengemukakan bahwa 

arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup: 

a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang 

salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari 

berbagai cara pembinaan narapidana yang baik. 

b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara 

dalam pembinaan pelanggaran hukum. 

c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil 

terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang 

                                                           
3
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menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai 

non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam 

hubungan dengan kejahatan. 

 

 

Herman Manheim mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil 

penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, 

psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik.
7
 Sebagai suatu ilmu 

pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala 

sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. 

Teguh Prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin 

hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara 

masalah “kenyataan”.
8
 

 

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 

dan kelakuan buruk tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan 

buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya 

perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas 

meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.
9
 

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala 

manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. 

Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab 

kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan 

timbulnya kejahatan.
10
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Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 

terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, 

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan 

reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang 

ilmu utama yaitu : 

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang 

dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu 

perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor 

apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana. 

2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab 

musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan 

kejahatan paling utama. 

3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan 

represif maupun preventik. 

M.A.W Bonger
11

  memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 

yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 

senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya. M.A.W, Bonger lalu membagi 

kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup : 

1. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 

(somatic).  
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Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat 

dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan 

antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 

2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 

gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah 

sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 

3. Psikologi Kriminil Ilmu pengetahuan tenatang penjahat yang dilihat dari sudut 

jiwanya. 

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang 

sakit jiwa atau urat syaraf 

5. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 

 

Terdapat beberapa teori dalam kriminologi yang dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial yang 

mendukung timbulnya kejahatan, yaitu :
12

 

a. Teori Anomi : konsep anomi oleh R.Marton diformulasikan dalam rangka 

menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecendrungan 

pengadaptasiannya dalam sikap dan prilaku kelompok. Mengenai 

penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural. 

b. Teori Differential Association : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan       

sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. 

                                                           
12
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c. Teori Kontrol Sosial : teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa 

individu didalam masyarakat mempunyai kecendrungan yang sama akan suatu 

kemungkinannya. 

 

d. Teori Frustasi Status : status sosial-ekonomi masyarakat yang rendah 

menyebabkan masyarakat tidak dapat bersaing dengan masyarakat kelas 

menengah. 

 

e. Teori Konflik : pada dasarnya menunjukan pada perasaan dan keterasingan 

khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi 

kehidupannya sendiri. 

 

f. Teori Lebeling : teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. 

Pendekatan labeling dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu persoalan 

bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau lebel, persoalan 

kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang. 

 

B. Pengertian Kejahatan 

Kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik berbagai teori 

yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai 

disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum 

juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan Meneliti suatu kejahatan 

harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif 

maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan 

penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat 

ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil 

dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa 

kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
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Kejahatan adalah delik hukum (Rechts delicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang 

meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi 

dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang 

yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalan Buku 

Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat 

KUHPidana), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. 

 

Definisi kejahatan menurut R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi 

dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. 

Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R.Soesilo,pengertian kejahatan adalah 

suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat 

dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah 

laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu 

berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
13

 

 

Separovic mengemukakan, bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan yaitu:
14

 

1. faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, 

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan 

keteransingan) 

2. faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. 

 

 

                                                           
13

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” 

(1985, Penerbit Politeia)  
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Pendapat beberapa ahli tentang pengertian kejahatan : 

1. Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan 

secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi 

juridis, 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.
15

 

2. Menurut Bemmelem kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang 

menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam 

masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, Negara 

harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
16

 

3. Menurut Elliot kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau 

tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan 

penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
17

 

4. Menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang 

memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian 

penderitaan.
18

 

5. Menurut Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang 

ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang 

merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara 

bertindak).
19
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 Husein, Syahrudin, 2003 Op.Cit,hlm 22 
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Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang 

jahat seperti lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah 

pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lain yang dilakukuan oleh 

manusia, sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan 

itu diatur dalam pasal 104 sampai pasal 488 KUHP. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami kejahatan adalah perbuatan 

yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan 

tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah 

hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam 

kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
20

 

 

C. Pengertian Kejahatan Internet 

 

 

Kejahatan Internet atau yang sering kita dengar dengan istilah cyber crime 

merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang 

mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutkan 

sebagai the new form of anti-social behavior.
21

 Beberapa julukan lainnya yang 

cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, 

antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (cyber space/virtual space offence), 

dimensi baru dari  high tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan 

dimensi baru dari white collar crime. 

 

 

                                                           
20

 Ninik Widiyanti. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau daei Segi Kriminologi 

dan Sosial.Jakarta.PT.Pradnya Paramita.1987.hlm.147. 
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Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang 

mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern 

saat ini. Kekhawatiran demikian terungkap pula dalam makalah Cyber Crime  

yang disampaikan oleh ITAC (Information Technology Association of Canada) 

pada International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium 

Congress di Quebec pada tanggal 19 september 2000.
22

 

 

Sehubungan dengan kekhawatiran akan ancaman cyber crime  ini karena 

berkaitan erat dengan economic crime dan organized crime. Dalam upaya 

menanggulangi cyber crime, resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai  

computer related crimes mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai 

berikut.
23

 

1. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya 

penanggulangan penyalahgunaan kompunter yang lebih efektif dengan 

mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya : 

a. melakukan modernisasi hukum pidana materil dan hukum acara pidana 

b. mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan 

komputer 

c. melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, 

aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan 

kejahatan yang berhubungan dengan komputer. 

d. melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para hakim, pejabat dan aparat 

penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan cyber crime 

                                                           
22

 Barda Nawawi Arif.Tindak Pidana Mayantara.Jakarta .Rajawali Pers. 2006. hlm. 2 
23

 Barda Nawawi Arif, ibid, hlm 3. 



30 
 

e. memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer dan 

mengajarkannya melalui kurikulum informatika 

f. mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai dengan 

Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk 

mendorong korban melaporkan adanya cyber crime. 

2. Mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya 

penanggulangan cyber crime. 

3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan 

PBB untuk : 

a. menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota 

menghadapi cyber crime di tingkat nasional, regional dan internasional 

b. mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan 

cara-cara baru menghadapi problem cyber crime di masa yang akan datang 

c. mempertimbangkan cyebr crime sewaktu meninjau pengimplementasian 

perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan 

kejahatan. 

 

Definisi cyber crime telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
24

 

Delik kejahatan internet yang diatur dalam UU ITE, antara lain: 

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu: 

a) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, 

yang terdiri dari: kesusilaan Pasal 27 ayat 1, perjudian Pasal 27 ayat 2, 

penghinaan atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3, pemerasan atau 

                                                           
24

 Josua Sitompul,SH, Penanganan Cyber Crime di Indonesia,2013 
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pengancaman Pasal 27 ayat 4, berita bohong yang menyesatkan dan 

merugikan konsumen Pasal 28 ayat 1, menimbulkan rasa kebencian 

berdasarkan SARA Pasal 28 ayat 2, mengirimkan informasi yang berisi 

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi 

Pasal 29 

b) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal Pasal 30 

c) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem 

Elektronik Pasal 31 

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu: 

a) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data 

interference) –Pasal 32 

b)  Gangguan terhadap Sistem Elektronik system interference Pasal 33 

3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang  Pasal 34 

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik Pasal 35 

5. Tindak pidana tambahan accessoir Pasal 36  

6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana Pasal 52 

 

D. Tinjauan Penjualan Satwa Langka yang Dilindungi Melalui Media 

Internet 

 
 

1. Penjualan 

 

Secara umum definisi penjualan dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau 

langkah konkrit yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu 

berupa barang ataupun jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai 

sasarannya. Tujuan utama penjualan yaitu mendatangkan keuntungan atau laba 

dari produk ataupun barang yang dihasilkan produsennya dengan pengelolaan 

yang baik. 

http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-penjualan.html
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Berbicara mengenai penjualan tentu saja terdapat pihak penjual dan pembeli 

didalamnya, sudah dapat dipastikan menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak, oleh sebab itu peristiwa penjualan disebut perbuatan 

hukum/peristiwa hukum.
25

 Peristiwa penjualan tidak terlepas dari konsep 

perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW yang 

menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

Penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet bertentangan 

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

Alam Hayati Dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik. 

2. Satwa Langka yang Dilindungi 

Pengertian satwa menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah sebagai 

“semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di 

air,dan/atau di udara.” Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang memenuhi 

kriteria: Mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada 

jumlah di alam dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik), satwa yang 

memenuhi kriteria tersebut wajib dilakukan upaya untuk menjaga agar 

keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar 

habitatnya tidak punah.
26
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 Sudarsono,Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta, 2001, hlm 290. 
26

 Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan  Dan 

Satwa 
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3. Media Internet 

Media internet adalah salah satu media global yang mampu memberikan beragam 

hiburan dan informasi untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi hasrat 

hidupnya seperti informasi, komunikasi, interaksi, Edukasi, hiburan, dll. Oleh 

karena itu memanfaatkan internet secara tepat dan sehat sangat di anjurkan demi 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi setiap individu. Bila penggunaan 

internet cenderung ke arah yang negative tentu akan berdampak buruk bagi 

penggunanya, namun bila internet di manfaatkan ke arah yang positif pastilah 

akan memberikan efek yang positif pula untuk meningkatkan kecerdasan bagi 

penggunanya. 

 

Media internet juga media yang sangat efektif dibidang ekonomi, transaksi jual 

beli terasa sangat mudah jika melalui media internet dan tidak dapat dipungkiri 

juga sisi negatif dari prilaku jual beli melalui media internet ini contohnya saja 

penjualan satwa langka masih sangat banyak ditemukan sampai akhir 2014 

penjualan satwa langka dipasarkan melalui situs-situs online. 

 

4. Kejahatan Terhadap Penjualan Satwa Langka yang Dilindungi Melalui  

Media Internet 

 

 

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

Hayati Dan Ekosistemnya, undang-undang ini berkolaborasi dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika 

penjualan satwa langka terjadi melalui media internet. Ketentuan tentang 

penjualan satwa langka dapat disimak dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d, bahwa 

setiap orang dilarang untuk: 
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“memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia 

ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia”. 

 

Maka ditentukan tiga perbuatan yakni : a) mempeniagakan, b) menyimpan, c) 

memiliki, sedang objeknya adalah: a) kulit, b) tubuh, c) bagian-bagian lain satwa 

yang dilindungi, d) barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi. 

Ketentuan pidana yang mengatur terhadap tindak pidana kejahatan satwa, 

termasuk didalamnya jual beli satwa yang dilindungi terdapat pada Pasal 42 ayat 

(2) dan ayat (4) : 

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

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

33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

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

 

(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 lama 1 

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

rupiah). 

 

Tidak setiap pelaku perbuatan tersebut dapat dipidana karena ada pengecualian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sebagai berikut: 

(1)  Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya 

dapat dilakukan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau 

jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. 

(2)  Termaksud dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan atau satwa kepada pihak 

lain di luar negeri dengan izin pemerintah. 

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

yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab 

satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. 

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

dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Alasan penghapusan pidana (strafuitsluitingsgrond/grounds of impunity) adalah 

berupa alasan pembenar (rechtvaardigingsgrpod) sebagaimana diatur dalam Pasal 

22 secara otomatis akan menghilangkan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) 

dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana Pasal 21 Ayat (2) 

huruf d. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, didalam undang-undang tersebut Pasal 17 

Ayat (1) dan (2) mengatur tentang transaksi elektronik yang berbunyi: 

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dengan lingkup 

publik ataupun privat. 

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau 

pertukaran Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik selama 

transaksi berlangsung. 

 

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap para pihak terkait dalam 

penjualan satwa langka melalui internet terdiri dari 3 pendekatan yaitu pendekatan 

teknologi, pendekatan sosial budaya, pendekan hukum. Tindakan 

represif/tindakan hukum yang dilakukan polisi atua penyidik dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam hal ini menerapkan 

Pasal 40 (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

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

 

 


