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Artinya:“Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah
ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang mebunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah 2:283)1

1

Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Nurul Iman, 1981), hlm. 541
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ABSTRAK
Rizki Haryadi, SHP 141677, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar
Menurut Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya dan Menurut Hukum Islam
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap
pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan perpekstif hukum Islam.
Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan menggunakan pendekatan
Library reseach Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dengan cara berfikir
induktif, deduktif, komperatif, mengemukakan fakta-fakta teoretis, membuat suatu
sintesis dan melakukan deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa, pertama
seseorang yang telah melakukan penjualan satwa liar menjelaskan bahwa hukum
terhadap pelaku penjualan satwa liar dan melanggar ketentuan menurut undang-undang
No. 5 tahun 1990 maka akan dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah). Kedua, menurut hukum Islam berdasarkan keputusan MUI

mengeluarkan fatwa haram atas perdagangan satwa yang dilindungi. Apabila Allah
SWT telah menetapkan sesuatu adalah terlarang, maka mengambil hasil daripadanya
juga adalah dilarang. Wewenang syari‟at (ketentuan hukum Islam) terhadap persoalanpersoalan tertentu yang secara konseptual global termuat dalam al-Nash (al-Qur‟an dan
al-Sunnah). Kewenangan di sini berarti hak mengatur segala sesuatu yang berkaitan atas
keselamatan orang banyak. Kewenangan inipun tidak sekedar menentukan sebab-sebab
dijatuhkannya suatu hukuman dengan sanksi-sanksi, jenis pelanggaran dan kadar
sanksinya atau lama hukuman bersama jumlah dendanya saja, kewenangan itu mutlak
direalisasikan berdasar kekuatan undang-undang negara yang menindaklanjuti dogma
agama dari bentuk teori menjadi praktek nyata dilapangan.
Kata Kunci: Satwa Liar, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Hukum Islam.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan.
Hal ini dapat kita lihat di dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 setelah
diamandemankan menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”
dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah Negara hukum, konstitusi Indonesia
telah menempatkan hukum dalam ketatanegaraan indonesia.2 Lingkungan hidup sebagai
karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kepada rakyat dan bangsa Indonesia
merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek. Lingkungan hidup adalah semua
benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya,
yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan
hidup serta kesejahteraan manusia.
Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan
kedaulatan, hak berdaulat jurisdiksinya. Lingkungan hidup sangat perlu dijaga karena
berhubungan dengan kesehatan lingkungan bagi seluruh penghuninya. Lingkungan
sehat adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi
yang dinamis antara manusia dan lingkunganya untuk mendukung tercapainya kualitas
hidup manusia yang sehat dan bahagia.3

2

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Cecep Tri Wibowo dan Mitha Erlisya Pusphandani, Kesehatan Lingkungan, (Yokyakarta: Nuha
Medika, 2013), hlm. 65
3
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Menurut disiplin ilmu lingkungan hidup, pada dasarnya merupakan suatu sistim
kesatuan (kekerabatan) antara ekosistem dan sosiosistem. Hutan merupakan sumber
daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai
salah satu komponen lingkungan hidup. Oleh karena itu pelestarian hutan akan
merupakan suatu bagian mutlak dalam usaha pelestarian lingkungan. Tanpa campur
tangan pemerintah dan teknokrat, Dikwatirkan hutan tropis semakin lama semakin
berubah menjadi padang pasir, hutan di tanah air harus dikembalikan pada fungsinya
kalau tidak ingin Negara kita ini berubah menjadi padang sahara. Paling tidak hutan
dikembalikan fungsinya sebagai hutan lindung berfungsi untuk kelestarian tatanan dan
kesuburan tanah, hutan produksi sebagai pengahasil kayu, damar, dan hasil hutan
lainnya dan hutan suaka (suaka alam) adalah hutan yang berfungsi melestarikan
kekayaan flora dan fauna.
Pemanfaatan hutan dan satwa liar atau hewan tanpa mempertimbangkan
proporsionalitas akan berdampak buruk pada keseimbangan ekologisnya dan akan
menimbulkan kerusakan alam itu sendiri, yang pada gilirannya akan merugikan
manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini kitab suci Al-Quran sudah memperingatkan dalam
Surat Ar-Rum ayat 41:
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Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).4
Kesempangan adalah mata rantai antara ketidakseimbangan dan penyatuan,
sebagaimana penyatuan adalah mata rantai antara kesimbangan dan kesatuan yang
merupakan dimensi vertical dunia zahir dan batin.5 Oleh karena itu, ajaran Islam
memberikan panduan kepada manusia bagaimana seharusnya berperilaku pada alam ini.
Kebolehan memanfaatkan alam seisinya bukan berart tanpa ada batasan-batasannya.
Harus diperhatkan batasan-batasan mana yang boleh dimanfaatkan dan mana yang tdak
boleh. Islam mengajarkan untuk senantasa berbuat baik dan tdak berbuat kerusakan
pada alam seisinya. Ajaran Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa Sang
Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai
amanah yang harus mereka jaga.
Kepunahan merupakan salah satu ancaman besar untuk Indonesia. Kepunahan ini
sendiri juga dimulai dari kegiatan manusia yang melakukan perburuan satwa liar dari
alam secara terus menerus dan mengakibatkan berkuranganya satwa yang dilindungi
dan dapat mengakibatkan punahnya satwa tersebut. Kepunahan satwa langka ini bisa
dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat
populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

4

Q.S. Ar-Rum, Ayat 41
Marzuki Wahid, Studi Al-Quran Kontemporer: Perpekstif Islam dan Barat, (Bandung: Pustaka Setia,
2015), hlm. 26
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Berdasarkan UUD No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi alam hayati dan
ekosistem bahwasanya para pelaku yang memperjual belikan satwa yang dilindungi
akan dijatuhi hukuman, “barangsiapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3
dipidana dengan pidana kurungan selama paling lama 1 tahun dan denda paling banyak
50.000.000 rupiah.6
Selanjutnya berdasarkan pendapat salah satu Imam besar kontemporer yaitu
Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa perubahan keadaan lingkungan
sangat tergantung pada aktvitas manusia, demikian juga keberlanjutan dan derajat
perubahannya. Manusia memang sudah tidak tergantung sepenuhnya kepada alam liar
karena telah berhasil mendomestkasi beberapa jenis satwa untuk pemenuhan kebutuhan.
Keberhasilan domestkasi telah mengakibatkan perubahan paras bumi jauh berbeda
dibanding sebelum terjadinya revolusi industri. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan
dominansi manusia terhadap satwa dan alam, yang mengakibatkan manusia semakin
sombong karena merasa dapat mengatur segala sesuatu. Sesuai keinginannya, manusia
menentukan

mana

yang

baik

dan

tdak

baik;

mana

yang

harus hidup dan harus mati; mana yang harus mendapat perhatian dan mana yang perlu
disingkirkan. Manusia terlambat menyadari bahwa kelangsungan kehidupan satwa dan
keanekaragaman hayat adalah mutlak dan merupakan dasar paling kokoh untuk
menjaga keseimbangan alam.7

6

Anonim, Undang-undang No. 5 tahun 1990 pada Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3
Yusuf Al-Qaradawi, Tipologi Etika Lingkungan, dalam Muhammad Rizik, (Qatar, Al-Ummah, 1972),
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Habitat asli satwa jenis trenggiling dan sejenisnya hampir menyebar diseluruh
Indonesia terutama daerah lembab, biasanya satwa liar 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. 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 izin dari Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Berdasarkan fenomena yang ada peneliti melihat beberapa oknum yang tidak
bertanggung jawab memperjual belikan satwa liar yang dilindungi undang-undang, d
setiap bulan ada satwa liar yang di tangkap dan dijual dalam keadaan hidup maupun
sudah mati. Hewan yang diburu tersebut ada yang dijuan belikan disekitar masyarakat,
seperti rusa dan kijang, sedangkan trenggiling dan bulus tersebut dijual di tempat
pembelian hewan, dalam hal penegakan hukum sampai saat ini belum ada kejelasan dan
belum ada penangkapan terhadap para pelaku, dikarenakan kurang perhatiannya aparat
hukum terhadap tindakan masyarakat yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.
Para aparat hukum menganggap bahwa penangkapan satwa ini hanya kegiatan yang
biasa biasa saja sehingga para aparat hukum kurang memperhatikan hal ini. Dari
penyebab banyaknya oknum yang melakukan penjuanlan satwa liar yang dilindungi
disini antara lain tidak ada kontrol dari pemangku kebijakan dan juga penegakan hukum
yang tidak pasti.

6

Pemerintah sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan
satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum keharaman
berburu satwa langka yang telah dilindungi undang-undang. Bertitik tolak dari
permasalahan di atas, serta banyak bentuk perbuatan melanggar hukum terutama bagi
pelaku penjualan satwa liar maupun yang dilindungi oleh pemerintah. Maka penulis
tertarik untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjualan
satwa liar tersebut. Maka hal ini menjadi objek penelitian ini yang berjudul.
“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut UndangUndang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya dan Menurut Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi
pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistem?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut hukum
Islam?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Penulis dalam melaku kan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang
ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi, yaitu:

7

a. Ingin mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar
menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistem.
b. Ingin mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar
menurut hukum Islam.
2.

Kegunaan Penelitian
a. Sebagai masukan maupun wawasan kepada masyarakat pencinta lingkungan,
pencinta satwa liar yang dilindungi dan juga kepada pembaca dan penulis sendiri
b. Menambah wawasan tentang lingkungan juga dapat memperkaya literature,
referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah. Hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya
c. Hasil penelitian skripsi ini sebagai salah satu persayaratan untuk meyelesaiakan
program sarjana strata satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam

D. Batasan Masalah
Agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas, maka perlu
adanya batasan masalah. Penulis hanya membahas mengenai hukum terhadap pelaku
penjualan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan hokum Islam
diantaranya Harimau Sumatra, Gajah, Badak, Orang Utan, Singa, Ular Sanca dan
sebagainya.

8

E. Kerangka Konseptual
1. Pengertian Penegakan Hukum
Secara etimologi kata hukum (al-hukm) yang berarti mencegah atau
memutuskan.8 Penegakan hukum di sebut dalam bahasa Inggris law emforcement,
bahasa belanda rechteshandhafing. Penegakan hukum hanya bersangkutan dengan
hukum pidana saja. Handawing menurut notitie handafing milieourecht, adalah
pengawasan dan penerapan atau dalam ancaman penggunaan instrument
administrative, kepidanaaan atau keperdataan di capailah penataan ketentuan hukum
dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan atau control berarti
pengawasan pemerintah untuk di taatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan
penyidikan dalam hukum pidana.9
Penegakan hukum harus memperhatikan kaidah-kaidah umum yang harus
diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah:
a. Mewujudkan keadilan. Kebanyakan filosof menganggap bahwa keadilan
merupakan tujuan tertinggi dari peneraopan hukum, hukum tanpa keadilan dan
moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama, sistem hukum yang
tidak punya

akar subtansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan

terpental.
b. Mendatangkan kesejahtearaan dan kemakmuran masyarakat

8

Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 36
Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia,cet ke-2, (Jakarta: Sinargrafika 2012), hlm. 20

9

9

c. Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat, apa yang tidak
dibolehkan dalam keadaan normal dibolehkaan dalam keadaan darurat
d. Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang dilakukan.
e. Tiap-tiap manusia memikul dosanya sendiri.10
Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam bagi
peradilan merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang
menyatu dalam sejarah pertumbuhan peradilan.11 Hukum lingkungan sangat rumit
banyak seginya, pelanggaranya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan
seperti pembuangan sampah dapur sampai pada paling yang berbahaya seperti
pembuangan limbah berbahaya dan radiasi atom dan juga termasuk di dalamnya
terhadap penjualan satwa liar. Penegakan hukum untuk masing-masing instrumen
yang berbeda yaitu instrument administratif oleh pejabat yang berwenang, perdata
oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok
bahkan masyarakat atau Negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi
Negara.
Krisis lingkungan yang telah dialami oleh masyarakat dunia telah
mendapatkan perhatian serius dari para aktifis lingkungan. Bentuk penentangan
terbesar dan mendasar terhadap norma-norma mapan dalam diskursus social dan
politik yang dianggap kurang peduli terhadap krisi lingkungan.12

10

Rahmi Hidayati, Dinamika Hukum Islam Lintasan Sejarah, (Jakarta: Gaung Persada Press Group,
2013), hlm. 24
11
Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan
Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; Raja Wali Pres, 2012), hlm. 1
12
Zubaidi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), hlm. 6
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Peran serta pihak lain sangat diperlukan untuk mencegah perdagangan satwa
liar karena dengan cara tersebut bisa mencegah perdagangan satwa liar yang
dilindungi disini tidak hanya pemerintah saja yang berperan tetapi perlunya pihak
lain dalam melaksanakan peraturan perlindungan satwa liar untuk menimbulkan
kesadaran kepada para pedagang. Tetapi masih ada para pelaku penjual satwa yang
menjajakan satwa liar yang dilindungi kebanyakan beralasan karena kebutuhan
ekonomi yang biasa didapatkan dari para pengepul bahkan para konsumen sendiri
yang menitipkan burung yang dilindungi untuk dijual.

2.

Konservasi Alam dan Hayati
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem diatur dalam undangundang No. 5 Tahun 1990 pasal 1 memuat pengertian-pengertian tentang konsep
konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya, beberapa konsep nya itu yaitu: konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistem, kawasan suaka alam, cagar biosver, kawasan pelestarian alam,
taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.13
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan
pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem
secara serasi dan seimbang. Pasal 3 UU No.5 Tahun 1990 adalah mengusahakan
terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem sehingga lebih
dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan
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manusia. Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Perlindungan sistem peyangga kehidupan
b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.14
Menyangkut hewan atau satwa peliharaan, Al-Qur‟an dalam surat Al-Nahl
menyebutkan beberapa jalan di mana hewan-hewan tersebut memberi manfaat
kepada manusia diantaranya: Allah telah menciptakan binatang ternak untukmu;
padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya dan
sebagiannya kamu makan (Q.S. AlNahl,16:5), dan mereka membawakan muatan milikmu yang berat menuju tanah
yang tidak dapat kau capai dengan selamat kecuali dengan upaya yang sangat berat;
karena sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengasih dan penyayang (Q.S.
Al-Nahl, 16:7. Allah telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untukmu baik
sebagai kendaraan maupun sebagai hiasan; dan Dia telah menciptakan makhlukmakhluk lainnya yang belum kamu ketahui (Q.S. Al-Nahl, 16:8). Keamanan
merupakan salah satu penopang dalam menata duniawi untuk kepentingan manusia,
keamanan semesta mendorong keterbukaan jiwa mencapai ketenangan.15
Kondisi ini terindikasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum, bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang merupakan alas hukum
atas penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang
14
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dilindungi, kemudian sumber daya manusia dari aparat penegak hokum yang
menerapkan dan menegakkan aturan hukum dan fasilitas atau infrastruktur yang
dapat mendukung pelaksanaan aturan hukum serta masyarakat yang terkena ruang
lingkup aturan hukum tersebut. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 adalah suatu
alas hukum sebagai dasar dan bahan pertimbangan aparat penegak hukum dalam
memeriksa, menuntut dan mengadili perkara perburuan dan perdagangan satwa liar
yang dilindungi. Hal yang paling penting dalam menegakkan hukum dan penegakan
hukum adalah melihat fungsi dari membuat hukum (law making) dan fungsi
menjalankan atau melaksanakan hukum (law applying).16
Hukum yang tegas dan jelas yang seharusnya ditegakan untuk mengatasi
perbuatan penjualan satwa liar, seharunya masyarakat memiliki pengetahuan
tentang transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku
manusia dan kehidupanya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.17
3. Satwa Liar yang Dilindungi
Mengenai lingkungan hidup bahwa didalam suatu tempat segala bentuk baik
itu benda, manusia, hewan, tumbuhan serta jasad hidup lainya itu sangat
mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan makhluk yang ada di dalamnya.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 pasal 1 ayat (5) satwa adalah suatu sumber daya
alam hewani yang hidup didarat maupun dilaut atau di udara Ayat (7) menjelaskan
bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, air, dan udara yang
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mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara manusia.
Mengenai penjualan dan perdagangan satwa liar ini yang melanggar undang-undang
No. 5 Tahun 1990 bagi pelaku dikenakan sanksi/hukuman penjara 5 Tahun dan
denda Rp 100 juta, meskipun sudah di atur dalam undang-undang akan tetapi masih
banyak oknum yang memperjual belikan satwa liar ataupun yang dilindungi pada
prakteknya banyak perdagangan

satwa liar terjadi di wilayah Indonesia.

Perdagangan tersebut akan menjadi ancaman terbesar bagi kelestarian alam atau
satwa liar kerena hasil tangkapan tersebut akan di jual belikan oleh oknum yang
tidak bertanggung jawab.18
Dengan pertimbangan inilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan
fatwa No.14 tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk keseimbangan
ekosistem. Fatwa tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari berbagai
kalangan, terutama para aktifis dan pencinta konservasi satwa di seluruh dunia.
4. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Penjualan Satwa Liar
Meskipun dalam Islam melakukan kegiatan berburu di bolehkan, tetapi hanya
kepada bintang-binatang tertentu dan dengan cara-cara tertentu. Berburu dengan
binatang yang bertaring atau burung yang berkuku tajam, hukumnya boleh seperti
berburu dengan anjing, macan tutuldan burung elang.19
Umat, dalam ruang lingkup manusia, dibentuk berdasarkan kesamaan diantara
manusia, oleh karena itu dilarang mengganggu jiwa , harta dan kehormatan manusia
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tanpa adanya landasan hukum yang sah, barang siapa yang mengganggunya maka
akan dikenai sangsi dan dimintai pertanggungjawaban.20
Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 dibuat untuk menjaga 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 keselurhan membentuk ekosistem. Konservasi
sumber daya alam hayati merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan
persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman
dan nilainya. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah: sistem hubungan timbal
antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan
pengaruh mempengaruhi. Sedangkan satwa liar 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 manusia.21
Salah satu cara untuk meningkatkan mutu dari pekerjaan sehingga
mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan peningkatan sumber daya manusia.
Keahlian dalam bidang-bidang tertentu terutama dalam penanganan satwa liar
sangat dibutuhkan. Untuk menindak atau menangani kasus perburuan satwa yang
dilindungi dibutuhkan dukungan dana yang sangat besar hal ini terjadi karena selain
kawasan yang sangat luas dan berada di berbagai tempat kondisi kawasan juga
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sebagian besar adalah perairan atau rawa basah, ketika ada laporan adanya kegiatan
perburuan satwa dilindungi dalam kawasan Balai Konservasi memerlukan dana
yang besar baik untuk perbekalan maupun transportasinya pada saat akan
menangkap pelaku perburuan tersebut.
Seharusnya pelaku tindak pidana penjualan satwa langka yaitu dihukum
maksimal karena dengan dihukum maksimal orang yang telah

melakukan

perbuatan perdagangan satwa yang dilindungi tidak akan mengulanginya kembali,
terdakwa juga telah sah terbukti melawan hukum dan sengaja memperjualbelikan
satwa langka yang dilindungi, meskipun dalam Islam sistem jual beli seperti ini
sangat dilarang. Jual beli dalam Islam harus menurut cara yang dihalalkan harus
mengikuti ketentuan yang telah ditentukan, ketentuan yang dimaksud berkenaan
dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang.22
F. Tinjauan Pustaka
Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan
penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan
diteliti. Masalah penegakan hukum terhadap penjualan satwa liar sebenarnya sudah
banyak yang menyoroti dan mengkaji, terutama kajian disajikan dalam bentuk buku.
Selain itu penyusun juga menemukan beberapa dalam bentuk judul skripsi tentang
pencemaran lingkungan. Di antaranya Muhammad Nurdin mahasiswa angkatan 2016
jurusan hukum pidana islam IAIN STS Jambi. Dengan judul skripsi analisis hukum
terhadap tindak pidana peyimpanan kulit harimau (study kasus dalam putusan
nomor42/Pid.sus/2014.PN.JMB) Dalam skripsi tersebut membahas pengaturan hukum
22
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terhadap tindak pidana bagi pelaku peyimpanan kulit hewan yang di lindungi (harimau)
sanksi yang di jatuhkan terlalu ringan yaitu 4 bulan dengan masa tahanan persidangan
selama 6 bulan akan tetapi sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem
pemidanaan dalam undang-undang menggunakan pidana maksimal.23
Kemudian skripsi dari Rama Aldera angkatan 2016 Jurusan Hukum pidana
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Dengan judul skripsi analisis
pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku jual beli satwa langka secara illegal (studi
putusan perkara nomor:357/pid.B/2011/PN.KB) dalam skripsi ini membahas tentang
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. 24
Nanda P Nababan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas
Sumatra Utara. Dengan judul skripsi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak
pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi (studi putusan no.1731/Pid.sus/2015/PN.
Medan dan No.124/Pid.sus/2016/PN.Mdn) penelitian ini mengkaji tentang Di dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya telah diatur mengenai tindak pidana terkait satwa liar yang
dilindungi. Terkhusus untuk tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi telah
23
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secara jelas diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, d, c, dan d. Di dalam ketentuan
tersebut telah jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memperniagakan satwa
dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati atau memperniagakan bagian-bagian
tubuh, kulit, atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi.25
Berdasarkan tinjuan pustaka diatas dapat di ambil kesimpulan pada kasus ini
merupakan antara penulis menpunyai persamaan karena sama-sama mengkaji satwa liar
yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Sedangkan penelitian
yang penulis ajukan yaitu pada objeknya adalah untuk mengetahui penegakan hukum
oleh pemerintah dalam rangka memerangi perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar
yang dilindungi undang-undang dan juga sanksi menurut aturan hukum Islam.

25
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BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang akan
digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang
sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan
mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan
dijalankan.26 Menggunakan aturan metodologi tertentu untuk menperoleh data dan
informasi yang bermanfaat untuk meningkatakan mutu suatu hal yang menarik minat
dan penting bagi peneliti. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. Kerena
mengkaji tentang penegakan hukum terhadap penjualan satwa liar sehingga mudah
memahami suatu peristiwa yang terjadi di lapangan dan kaitannya terhadap masyarakat
dan orang-orang yang bersangkutan dalam situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

B. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunkan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
penulis tidak menggunakan data primer. Data sekunder adalah sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau
dokumen lain.27 Data Sekunder adalah sumber-sumber yang dapat berupa buku tentang
subjek matter yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil
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penelitian dan hasil laporan.28 Data sekunder adalah data dalam bentuk dokumentasi
berupa referensi-referensi buku yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap
pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan perpekstif hukum Islam.
Sumber data adalah bahan pokok yang dapat diolah dan dianalisa untuk menjawab
permasalahan yang ada dalam penelitian. sumber data bersifat umum yang memiliki
informasi tentang objek penelitian. Sumber data adalah sumber dimana data bersifat
umum yang memiliki informasi tentang objek penelitian. Yang dimaksud sumber data
dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti
menggunakan dokumentasi, maka dokumentasinya adalah catatan yang menjadi sumber
data, sedangkan isi catatan subyek penelitian atau variabel penelitian.29 Data sekunder
merupakan data yang di peroleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang
bersifat stadi dokumentasi (analisis dokumen) atau data yang berbentuk sudah jadi.
Data sekunder merupakan data yang sifatnya tidak langsung sebagai pendukung, yaitu
meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti ini dapat
diperoleh atau di dokumentasikan dari tempat penelitian.
Sumber data adalah tempat di perolehnya data. Dapat berupa bahan pustaka.
Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah di tentukan seperti sumber
data dari dokumentasi dan sumber lapangan.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data, merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh
seorang penelitian dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi ialah teknik
pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi
responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan
klien melalui catatan pribadinya.30
Beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh seorang peneliti adalah sebagai
berikut:

menghimpun/mencari

literatur,

mengklasifikasi

buku

berdasarkan

content/jenisnya (primer/sekunder), mengutip data/teori atau konsep lengkap dengan
sumbernya, mengecek /melakukan konfirmasi data, mengelompokkan data berdasarkan
outline/sistematika penelitian yang telah di siapkan.31
Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan
namun diperoleh dari studi pustaka (library research) yang meliputi bahan
dokumentasi, tulisan ilmiah maupun dari berbagai sumber tulisan yang lainnya. Data
sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni:
1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Perundang-undangan
yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini berupa Kitab Undangundang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang
2.
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Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan berbagai refernsi
hukum Islam yang berhubungan hukum pejualan satwa.
3. Bahan Hukum sekunder yaitu Bahan Hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari
bahan hukum primer yakni terdiri dari literatur-literatur, jurnal, media cetak
elektronik yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
4. Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini
seperti kamus Hukum dan ensiklopedi.

D. Teknis Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses mengatur urutan data,
mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang
membedakanya dengan penafsiran dengan teknik:
1. Analisis Domain
Analisis domain adalah langkah analisis pertama yang dilakukan setelah peneliti
melalui suatu proses dari terjun keobjek penelitian yang berupa situasi sosial dan
kemudian pelaksanaan observasi partisipan, pencatatan hasil observasi, dan wawancara,
serta melakukan observasi deskriptif.
Dalam mengumpulkan data menggunakan analisis domain peneliti melakukan
observasi partisipan dimana observasi dilakukan dengan cara terstruktur, teratur dan
sistematis, selain itu peneliti juga melakukan pencatatan pada setiap hasil observasi,
sehingga data observasi lebih lengkap dan akurat.
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2. Analisis Taksonomi
Setelah melakukan analisis domain yang masih bersifat umum, peneliti mencari
bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan atau dijelaskan menjadi lebih rinci. Setelah
peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domain-domain atau kategori
dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti dan
selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian, perlu diperdalam lagi melalui
pengumpulan data di lapangan.
3. Analisis Komponensial

Analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain
bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau
yang kontras, data dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang
selektif.32 Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam
domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki berbedaan
atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi
yang terseleksi.
4. Tekhnik Pemeriksaan Keabsahan Data
Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan
sumber dalam penelitian ini dapat dicapai dengan jalan yaitu sebagai berikut:
1) Membandingkan hasil pengamatan data hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakan orang secara pribadi.
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3) Membandingkan apa yang diakatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan oleh responden penelitian.
4) Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan orang lain.
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.
Sementara itu, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi,
dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data
tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi
lebih lanjut.
E. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri dari
sub-sub masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan
antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah
sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori.
BAB II Metodelogi penelitian dalam bab ini memuat paparan mengenai Pendekatan
Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis
Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.
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BAB III Bab ini memuat paparan mengenai gambaran umum tentang satwa liar,
dimana menjelaskan pengertian, jenis dan peran satwa liar.
BAB IV Bab ini memuat penjelasan mengenai isi dari penulisan skripsi ini membahas
tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan satwa liar menurut
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Menurut Hukum Islam.
BAB V Penutup dalam penulisan penelitian ini terdiri dari kesimpulan hasil penulisan
penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG SATWA LIAR
A. Pengertian Satwa Liar
Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan atau di udara
yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara
oleh manusia. Pemanfaatan satwa semakin meningkat seiring dengan berkembang-nya
ilmu pengetahuan, teknologi, arus informasi dan tingkat ekonomi masyarakat.33 Namun
pemanfaatan tersebut sering tidak terkendali yang mengakibatkan beberapa spesies
menjadi punah atau terancam punah. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya
alam hayati dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari kepunahan.
Satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang
masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh
manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan
ruang tertentu. Satwa yang boleh diburu adalah satwa yang menurut undang-undang
atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu. Sedangkan Satwa langka adalah
binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (jalak putih,
cenderawasih).34 Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di
darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar
dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air,
33
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dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun
yang dipelihara oleh manusia.35 Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang
tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik
karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan
satwa yang tidak sah.
Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci
dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji,
penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna
bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah.36
Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa
sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, 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
35
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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.
B. Jenis Satwa Liar
Dalam UU No. 5 tahun 1990 dijelaskan bahwa satwa adalah semua jenis
sumberdaya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;
sedangkan satwa liar 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. Jenis-jenis satwa yang hidup di berbagai tempat sangat
bervariasi; baik dalam hal ukuran, maupun dalam hal warna.37 Beberapa jenis sangat
mudah dilihat karena ukuran tubuhnya yang besar, tetapi beberapa sangat sulit terlihat
karena kecil atau sangat pemalu; dengan berbagai variasi warna. Berapa banyak jenis
yang pernah ada, atau jumlah jenis saat ini,
perkiraannya sangat bervariasi karena masih banyaknya hidupan yang belum berhasil
diungkap.
Para ahli Biologi bidang taksonomi baru berhasil memperkenalkan 1,4 juta
spesies. Jenis-jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang
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terbanyak di dunia.Indonesia adalah salah satu „megabiodiversity country‟; negara
dengan kekayaan keanekaragaman hayat tertinggi di dunia. Berbagai pendapat
menyebutkan bahwa Indonesia termasuk tiga besar di dunia dalam hal keanekaragaman
hayati. Indonesia juga mempunyai laut luas yang kaya dengan keanekaragaman hayati.
Bila kekayaan laut diperhitungkan, maka tdak ada Negara yang dapat menyaingi
keanekaragaman hayat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan
keanekaragaman hayat tertnggi di dunia Indonesia hanya mempunyai luas daratan
sekitar 1,3% dari luas daratan dunia, namun kekayaan tumbuhan dan satwa mencapai
sekitar 25% biodiversitas dunia. Indonesia diperkirakan mempunyai 40.000 jenis
tumbuhan, dan 300.000 jenis hewan Ini adalah salah satu bukt bahwa kawasan
Indonesia memang mempunyai kekayaan di atas rata-rata. Tingginya kekayaan
Ekosistem Tropis Indonesia, selain karena suhu dan curah hujan yang relatif tinggi dan
stabil, juga karena lokasinya yang berada diantara dua Benua-Asia dan Australia, serta
diantara dua Samudra Hindia dan Pasifik. Jenis-jenis satwa di Indonesia merupakan
perpaduan antara dua benua tersebut; satwa-satwa khas Australia seperti Marsupialia
(hewan berkantung) dan satwa-satwa khas oriental sepert Cynocephalus (kubung/bajing
terbang).38
Penyebab utama semua kejadian rusaknya lingkungan dan juga satwa liar yang
dilindungi diantaranya adalah:
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1. Konversi dan fragmentasi lahan (habitat) untuk dijadikan kawasan perkebunan,
pertanian, pemukiman, pertambangan, dan infrastruktur.
2. Degradasi/penurunan kualitas habitat akibat aktvitas penebangan, eksploitasi serta
kebakaran hutan
3. Pencemaran, baik oleh industri maupun rumah tangga
4. Perburuan satwa dilindungi dan kegiatan melanggar hukum lainnya.39
Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada
UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayat dan ekosistemnya.
Perlindungan dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa.
Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau
suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam; tergantung tujuan
utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan
habitat berart melindungi kawasan secara keseluruhan; sehingga semua jenis tumbuhan
atau satwa yang hidup di kawasan
tersebut dilindungi secara hukum.40 Perlindungan jenis (spesies) merupakan upaya
melindungi jenis-jenis hidup satwa liar yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan
terancam. Jenis-jenis yang dilindungi terutama adalah endemik (khas kawasan, hanya
hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), hidupanliar terancam punah
(populasinya tnggal sedikit), dan hidupanliar yang reproduksinya lambat.
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Jenis-jenis hidupanliar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; termasuk satwa, antara lain adalah anoa, banteng,
gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orangutan, badak jawa, badak
sumatera, elang, cendrawasih, penyu/kura-kura/labi-labi, ular sanca beberapa jenis
anggrek, kantong semar, jenis-jenis tengkawang. Jenis ini dan jenis-jenis lain yang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dilarang
ditangkap dari alam, diperdagangkan dan dipelihara; bila itu dilakukan maka
merupakan suatu pelanggaran hukum yang diancam dengan pidana penjara atau
kurungan dan/atau denda berupa uang sesuai ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1990.
Peraturan sepert ini dikeluarkan karena mengantisipasi terhadap kelangsungan hidup
jenis jenis tersebut; sehingga sangat perlu dilakukan proteksi secara penuh karena
tngkat keterancamannya. Badak jawa; bahkan merupakan salah satu dari 10 spesies
paling terancam di dunia; atau menurut versi
lain merupakan satu dari 5 (lima) spesies paling terancam di dunia.41 Spesies
dicantumkan dalam berbagai kategori, yaitu:
1. Punah (extnct) (EX); suatu spesies yang semua individunya diyakini telah mat;
misalnya harimau jawa (Panthera tgris sondaica), harimau bali (Pantheratgris
balica).
2. Punah di alam (extnct in the wild) (EW), suatu spesies, di alam diyakini sudah tidak
ada lagi yang hidup, tetapi di penangkaran masih ada yang hidup.
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3. Kelompok Terancam (Threatened) digolongkan menjadi:42
a. Krits/sangat terancam punah (Critcally Endangered) (CR); hidupanliar yang
sedang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat. Keberadaannya
semakin sulit ditemukan dihabitat alaminya, misalnya Harimau Sumatra, Badak
Sumatra, Badak Jawa, Orangutan Sumatra, Rusa Bawean, Elang-Jawa.
b. Gentng (Endangered) (EN), hidupanliar yang sedang menghadapi risiko tinggi
kepunahan di alam liar atau habitat alaminya. Status tersebut setingkat lebih
rendah dibandingkan CR. Perbedaannya terletak pada indikasi-indikasi atas
kriteria kepunahan; misalnya gajah,orangutan Kalimantan, siamang, simpai, dan
anoa.
c. Rentan (Vulnerable) (VU), batas awal dari hidupanliar yang dinyatakan berada
dalam ambang kepunahan, yang berart bahwa status spesies tersebut sedang
menghadapi ancaman atau risiko kepunahannya di alam liar (habitat alaminya),
misalnya kambing gunung, babirusa, rusa sambar, dan beruang madu.
d. Hampir terancam (Near Threatened) (NT), dalam waktu dekat akan terancam.
e. Risiko rendah (Least Concern) (LC); populasi masih relatif melimpah dan
tersebar luas, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan berisiko pada
penurunan populasi.43

42

Suprayitno, Bahan Ajar Teknik Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati, (Jakarta:
Departemen Kehutanan Pusat Diklat Kehutanan, 2008). hlm. 34
43
Facrudin Mangunjaya., Konservasi Alam dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012),
hlm 23

32

C. Pentingnya Perlindungan Satwa Liar
Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwa liar, sebagai individu
atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara
umum, beberapa jenis satwa liar merupakan konsumen pertama dalam piramida
makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketga dan
seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu
sama lain; dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatf
terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan
siklus energi. Jelaslah terlihat bahwa ketadaan salah satu jenis diantara satwa akan
merupakan pemicu masalah secara ekologis. Satwa herbivora (pemakan tumbuhan)
merupakan kontrol bagi perkembangan tumbuhan, satwa karnivora (pemakan
daging/pemangsa) merupakan pengendali perkembangan hewan mangsa. Kehilangan
suatu spesies yang merupakan top carnivore, akan menimbulkan goyangan ekosistem
yang lebih nyata dibandingkan dengan kehilangan suatu spesies pada umumnya. Hal ini
terjadi karena top carnivore mengontrol perkembangan berbagai jenis satwa mangsa
lain; misalnya: ketka harimau tdak ada maka babi akan berkembang dengan pesat
karena tdak ada pemangsa yang mengontrol perkembangan populasi babi.
Beberapa jenis satwa; sepert kelelawar, burung dan kupu-kupu; berperan sebagai
m merangsang peremajaan berbagai jenis tumbuhan; perilaku primata dengan memetk
atau mematahkan rantng untuk memperoleh daun segar sebagai makanan, ternyata akan
merangsang pertumbuhan rantngrantng lain sehingga pohon tersebut menjadi lebih
lebat, atau menghasilkan buah lebih lebih banyak. Pemangkasan suatu jenis tumbuhan
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oleh penyerbuk, menjadi agen perkawinan antara bunga jantan dan bunga betna
sehingga memungkinkan perkembangbiakan pada tumbuhan. Beberapa jenis lainnya;
sepert orangutan dan gajah; berperan dalam pemencaran biji, baik secara langsung dari
bekas makanannya atau secara tdak langsung dari kotoran, sehingga memungkinkan
tumbuhan tersebar ke berbagai kawasan.44 Hewan-hewan pemakan tumbuhan pun
berperan dalam satwa herbivora juga dapat memberi ruang bagi tumbuhan lain untuk
tumbuh lebih baik.
Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali telah berkali-kali terbukt
membawa akibat pada keterancaman manusia itu sendiri. Salah satu teori paling kuat
menjelaskan bahwa kepunahan mereka terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam yang
berlebihan dan tdak terkendali. Perubahan fungsi hutan alam untuk memenuhi
kebutuhan hajat hidup manusia, misalnya untuk pembanguan perkebunan kelap sawit,
hutan tanaman industri atau pertambangan telah menyebabkan terjadinya fragmentasi
dan berkurangnya habitat berbagai jenis satwa langka, misalnya harimau, gajah dan
orangutan yang juga mengakibatkan munculnya konﬂik antara manusia dan satwa yang
menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat, juga kerugian terhadap
satwa termasuk dengan banyaknya satwa yang harus mati.45
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BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA LIAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DAN MENURUT
HUKUM ISLAM
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut UndangUndang NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya
Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di
bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh
lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya dapat diberikan sanksi yang tegas agar
memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi
kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya penegakan
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya.46
Menurut analisis peneliti begitu banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur
tentang perlindungan dan pelestarian alam termasuk didalamnya satwa liar dan
tumbuhan. Kepedulian dan kesadaran untuk melestarikan dan melindungi terutama
jenisjenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi saat ini sangat gencar dilakukan baik
oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak
dibidang pelestarian dan perlindungan satwa dan tumbuhan. Perlindungan diutamakan
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pada jenis satwa dan tumbuhan yang terdaftar dalam peraturan pemerintah nomor 7
tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dari lembaga pemerintahan,
perlindungan terutama dilakukan oleh petugas kehutanan yang sudah diberi wewenang
untuk melakukan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya.
Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling
bergantung satu sama lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan
kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga
agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara
sebaikbaiknya, maka diperlukan langkah-langkah perlindungan dengan memberlakukan
suatu ketentuan yang memberikan batasan-batasan terhadap pemanfaatan unsur-unsur
didalam suatu ekosistem sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu
terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.
Disamping

hal

tersebut,

penyebab

lain

yang

mengakibatkan

semakin

berkurangnya jenis fauna adalah perdagangan satwa yang semakin meningkat, terutama
jenis yang unik dan langka seperti, Harimau Sumatera, Orangutan, Beruang Madu,
Trenggiling dan lain-lain. Satwa tersebut banyak diseludupkan keluar negeri sehingga
menimbulkan kerugian negara dan mengakibatkan punahnya satwa langka dan unik
tersebut. Penyebab lain adalah kesenangan yang hampir dimiliki oleh setiap orang
untuk memelihara satwa, terutama yang sudah langka dan memiliki keunikan tertentu.47
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Penanganan terhadap suatu kasus sangat dituntut keahlian dari penyidik
dalam membuka dan mengusut tuntas kasus tersebut, bagaimana tindak pidana yang
dilakukan,

siapa

yang

terlibat,

dan

lain

sebagainya.

Kendala

yang

ditemui dalam penanganan kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi
adalah sulitnya melacak tuntas tersangka dan orang-orang yang berada dibalik
kasus tersebut. Mata rantai terhadap perburuan satwa liar ini sangat tertutup
dan rapi.
Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang
No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dapat dilihat dari kasus
tahun 2009 dengan tersangka sdr. Milus dengan barang bukti 29 ekor burung cucak
hijau hanya mendapat vonis 3 bulan penjara dan pada kasus tahun 2014 dengan
tersangka sdr. Maman Firmansyah dengan barang bukti berupa satu lembar kulit
harimau, satu buah tulang tengkorak kepala hariamu, dan dua buah tulang rahang
hariamu sumatera hanya divonis 7 bulan penjara dipotong masa penahanan. Padahal
berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya dalam pasal 21 ayat 2 point a bahwa setiap orang dilarang
untuk

menangkap,

melukai,

membunuh,

menyimpan,

memiliki,

memelihara,

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
adapun ancaman hukuman dari pelanggaran tersebut adalah pasal 40 ayat 2 dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dari kasus tersebut diatas dapat dilihat bahwa
pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yang
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terjadi di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi sangat minimal yaitu
hanya 3 dan 7 bulan, padahal pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan
perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungioleh undang undang, yang ancaman
hukumannya adalah 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah). Padahal kerugian yang diakibatkan dari perburuan satwa yang
dilindungi sangat besar baik kerugian materil apalagi kerugian ekologi. Dapat dikatakan
bahwa penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi masih sangat
lemah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah:
1. Adanya dalih rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan. Contoh kasus terhadap
pelaku perburuan jenis satwa burung, karena masih adanya rasa kasihan dan
pertimbangan kemanusiaan dan mereka baru pertama kali melakukan perburuan di
dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam sehingga mereka tidak
ditangkap dan dilakukan proses hukum, mereka hanya menanda tangani surat
pernyataan diatas materai untuk tidak akan lagi melakukan perburuan di dalam
kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, barang bukti berupa burung disita
dan langsung dilepas liarkan kembali dalam kawasan Balai Konservasi Sumber
Daya Alam. Tetapi terhadap pelaku yang sudah pernah menanda tangani surat
pernyataan dan mereka mengulangi perbuatanya kembali langsung ditangkap dan
diproses hukum seperti contoh kasus tahun 2009 dan tahun 2014 dengan tersangka
saudara Milus, mereka sudah pernah membuat surat penyataan untuk tidak
mengulangi perbuatanya tetapi ternyata mereka masih mengulangi perbuatannya.
Diharapkan dengan adanya contoh pelaku perburuan satwa yang dilindungi di jerat
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dengan hukuman dapat membuat efek jera bagi para pelaku lainya dan bagi palaku
perburuan satwa yang dilindungi yang divonis penjara akan jera dan tidak lagi
melakukan kegiatan perburuan di dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya
Alam
2. Adanya oknum-oknum tertentu baik petugas maupun masyarakat yang bermain
untuk dapat meringankan atau bahwa membebaskan pelaku perburuan satwa yang
dilindungi dari jeratan hukum. Apabila sudah cukup bukti dan saksi, berkas dari
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tersangka akan dilimpahkan kepada
Kejaksaan di wilayah terjadinya kasus tindak pidana (TKP) tahap P 21, dan
menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan
menangani kasus tersebut selanjutnya, sampai kasus tersebut disidang di
pengadilan. Pada tahap inilah sering terjadi permainan yang dilakukan oleh keluarga
tersangka atau orang orang yang tidak bertanggung jawab dengan oknum-oknum
petugas untuk meringankan tuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.
Penegakan hukum lainya dapat dilihat dari kegiatan perdagangan burung di Pasar
Pasundan Sukabumi pada dasarnya dilakukan karena ada kebutuhan masyarakat dalam
hal untuk memenuhi kebutuhan burung sebagai bahan makanan, sebagai dekorasi,
sebagai obat maupun sebagai pemenuhuan untuk hobi memelihara burung semata.
Dalam kegiatan perdagangan burung seringkali para pedagang menjadi acuh terhadap
konservasi dan rehabilitasinya dengan kata lain tidak peduli dengan populasi burung di
alam bebas karena para pedagang hanya berfkir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
dan hanya sebagian kecil yang beranggapan bahwa menjaga populasi burung sangat
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penting. Pada sebagian masyarakat pedagang burung di pasar burung Pasundan
Sukabumi, penjualan burung dilakukan bahkan ketika burung masih dalam sarangnya
dan burung tersebut masih berwarna merah biasa dicari masyarakat (pembeli) untuk
dipelihara dari kecil sebagai burung koleksi
Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat pedagang burung yaitu bahwa pada
wilayah Pasar Burung Pasundan para pedagang mengetahui tentang peraturan
perlindungan burung tetapi ketika ditanyakan lebih rincinya tentang peraturan tersebut
sebagian kecil (6 orang) mengetahuinya. Para pedagang yang tahu akan isi peraturan
perlindungan burung tersebut mengetahuinya dari berbagai sumber mulai dari televisi,
seminar dari pecinta burung, dan dari buku yang biasa dibacanya disisi lain.
Pemanfaatan satwa semakin meningkat seiring dengan berkembang-nya ilmu
pengetahuan, teknologi, arus informasi dan tingkat ekonomi masyarakat. Namun
pemanfaatan tersebut sering tidak terkendali yang mengakibatkan beberapa spesies
menjadi punah atau terancam punah. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya
alam hayati dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari kepunahan
telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Didalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
disebutkan bahwa: setiap orang dilarang untuk:
1. Menangkap,

melukai,

membunuh,

menyimpan,

memiliki,

memelihara,

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
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2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan mem-perniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan mati
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain
di dalam atau di luar Indonesia
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain
satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut
atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau
di luar Indonesia
5. Mengambil,

merusak,

memusnahkan,

memperniagakan,

me-nyimpan

atau

memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.48
Analisa peneliti berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 1990 dibuat untuk
menjaga 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 keselurhan membentuk ekosistem.
Konservasi sumber daya alam hayati merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati
yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan
persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan
nilainya. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah: sistem hubungan timbal antara
unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh
mempengaruhi. sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan
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atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup
bebas maupun yang dipelihara manusia.
Didalam pasal tersebut ditegaskan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang
dilindungi, maka setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang bisa
mengancam keberadaan satwa yang dilindungi. Agar semua larangan yang telah
ditetapkan dalam pasal 21 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang,
maka dalam pasal 40 ayat 2 dan 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut telah dimuat
ketentuan-ketentuan pidana terhadap perlindungan satwa langka dan dilindungi.
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan : 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) dipidana 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 pelang-garan 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).49
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Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis satwaliar, sebagai individu
atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara
umum, beberapa jenis satwaliar merupakan konsumen pertama dalam piramida
makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan
seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu
sama lain; dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif
terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan
siklus energi. Jelaslah terlihat bahwa ketiadaan salah satu jenis diantara satwa akan
merupakan pemicu masalah secara ekologis.50
Analisa peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu cara kerja
yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik sehingga memudahkan dalam
melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling
menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini akan tercipta apabila
masing-masing pihak mampu bekerja dengan baik dan merasa saling membutuhkan.
Tidak adanya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompetensi dalam hal ini perlu
dicermati dengan jelas. Koordinasi dalam bentuk upaya penanganan satwa liar yang
dilindungi memang dirasa masih kurang terutama bagi pihak kejaksaan dan pengadilan.
Hal ini terjadi karena tingkat kepentingan dari Balai Balai Konservasi adalah
berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal melakukan penangkapan dan
pemeriksaan terhadap tersangka kasus tersebut.
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Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan
melalui kegiatan diantaranya sebagai berikut:
1. Perlindungan 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.
2. 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.
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pemanfaatan
secara

lestari

merupakan

sumber

pembatasan

atau

daya

alam

hayati

pengendalian

dalam

pada

hakikatnya

pemanfaatan

sumber

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

dalam

bentuk:

pengkajian,

penelitian,

dan

pengembangan,
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penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tumbuhan
obat-obatan dan memeliharaan untuk kesenangan.51
Analisa peneliti bahwa begitu sulitnya upaya yang dilakukan dalam penegakan
hukum terhadap pelaku perburuan dan satwa liar yang dilindungi, baik dalam hal
mencari dan menangkap tersangka, penjatuhan hukuman dan perlindungan terhadap
satwa. Usaha dalam melakukan pelestarian dan perlindungan dapat dilakukan melalui
seminar-seminar dan lokakarya untuk mencapai kesepakatan dan solusi terbaik dalam
penanganan satwa liar yang dilindungi saat ini yang keberadaanya sudah diambang
kepunahan.
Dengan masih belum optimalnya pemahaman terhadap undangundang nomor 5
tahun 1990, maka akan menyebabkan kesulitan dalam penanganan suatu perkara
perburuan satwa liar yang dilindungi. Pengetahuan akan undang-undang tersebut dan
hal-hal yang diatur didalamnya akan mempengaruhi ketepatan dan kepatutan dalam
melakukan pemeriksaan pada tingkat kepolisian, penuntutan pada tingkat kejaksaan dan
penjatuhan hukuman pada tingkat pengadilan.52
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Hukum
Islam
Al-Quran telah memuat berbagai ayat tentang pentingnya pelestarian satwa
(hewan) dan menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Ayat-ayat yang memuat firman
Allah SWT tersebut menegaskan peran penting manusia, sebagai khalifah di bumi,
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untuk turut serta menyelamatkan dan melestarikan satwa-satwa (termasuk satwa
langka) agar tidak punah.
Hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan
melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur‟an, Allah SWT menekankan bahwa telah
menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini,
hal ini tertuang dalam surat Al-Jatsiyah, 45:13 yang artinya sebagai berikut:

                 

Artinya: dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi
semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang
berfikir.53
Ayat ini sama sekali tidak menunjukan bahwa manusia memiliki kekuasaan
mutlak (carte blance) untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak
tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya.
Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk
tujuan negatif maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang
sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah
menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus
mereka jaga. Al-qur‟an berkali-kali mengingatkan bahwa kelak manusia akan
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mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia, seperti yang termaktub
dalam ayat berikut:

             

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, Maka itu adalah untuk dirinya
sendiri, dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, Maka itu akan menimpa
dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.54
Ayat di atas menegaskan bahwa umat manusia harus memanfaatkan segala
sesuatu menurut cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Segala yang dimuka bumi ini
diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia, maka sudah menjadi kewajiban alamiah
manusia untuk menjaga segala sesuatu dari kerusakan. Memanfaatkannya dengan tetap
menjaga martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Melestarikannya sebisa mungkin, yang
dengan demikian, mensyukuri nikmat Tuhan dalam bentuk perbuatan nyata.
Analisis peneliti menyimpulkan bahwa Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan
alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta, karena
selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban
untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya
yang didalamya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta
makhluk tidak hidup. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi
manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Seperti halnya, setiap anggota
54
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komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama
(kohesivitas sosial), demikian pula setiap anggota komunitas ekologis harus
menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis
itu, serta mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kohesivitas dan integritas
komunitas ekologis, alam tempat hidup manusia.
Menyangkut hewan atau satwa peliharaan, Al-Qur‟an dalam surat Al-Nahl
menyebutkan beberapa jalan di mana hewan-hewan tersebut memberi manfaat kepada
manusia diantaranya: a. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untukmu; padanya
ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya dan sebagiannya kamu
makan (Q.S. Al-Nahl,16:5). b. Dan mereka membawakan muatan milikmu yang berat
menuju tanah yang tidak dapat kau capai dengan selamat kecuali dengan upaya yang
sangat berat; karena sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengasih dan
penyayang (Q.S. Al-Nahl, 16:7. c. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai
untukmu baik sebagai kendaraan maupun sebagai hiasan; dan Dia telah menciptakan
makhluk-makhluk lainnya yang belum kamu ketahui (Q.S. Al-Nahl, 16:8).55
Analisa penulis bahwa implikasi kutipan ayat-ayat di atas, dalam hubungannya
dengan ayat pada poin (a), bahwa manusia harus memperhatikan jika kulit dan bulu
binatang ternak boleh dimanfaatkan, namun Nabi Muhammad SAW, melarang
penggunaan kulit binatang liar walaupun sekedar untuk alas lantai. Jika aturan ini
ditaati oleh semua orang, maka pembunuhan sia-sia terhadap beberapa jenis binatang
liar demi meraih keuntungan semata niscaya tidak terjadi lagi. Demikian pula, kendati
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umat Islam diperbolehkan mengkonsumsi daging beberapa binatang tertentu, tapi perlu
diingat bahwa hal ini tidak menghalalkan pembantaian secara kejam dan tak tekendali
terhadap mereka.
Selain itu, dalam hubungannya dengan ayat (b) dan (c), manusia harus ingat bahwa
orang-orang di masa lalu sepenuhnya bergantung pada binatang, misalnya unta, yang
membantu membawa barang-barang mereka untuk diperdagangkan ke tempat-tempat
jauh. Walaupun begitu, Nabi SAW, memperingatkan agar hewan-hewan pengangkut
semacam itu diperlakukan dengan baik selama di perjalanan. Sebagai contoh, beliau
mengatakan: “Ketika kamu melakukan perjalanan melalui sebuah daerah yang subur,
maka perlambatlah agar unta-untamu sempat makan rumput”. 'Dan jika kamu
melewati sebuah wilayah yang tandus dan kering, percepatlah langkahmu untuk
menyedikitkan rasa lapar yang menimpa binatang-binatang itu...’.56
Riwayat ini sangat penting dan mencerminkan kepedulian Rasulullah S.A.W
terhadap satwa dan hewan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Seandainya terjadi
perburuan binatang dengan pelemparan kemudian hewan itu lari dapatbertahan tentu
menimbulkan penderitaan bagi hewan tersebut. Boleh jadi suatu saat karena penderitaan
yang berat dia tidak mampu lagi melakukan aktivitasnya. Kerugian berikutnya adalah
mungkin tidak mampu menjalankan fungsi reproduksi secara optimal yang
menyebabkan
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mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya.57 Yang lebih tragis lagi apabila
binatang itu mati sia-sia akibat cedera karena lemparan yang dideritanya. Di dalam
syariat Islam, hewan yang mati terkena lemparan atau mati diburu karena pukulan,
statusnya tidak sah dimakan. Maka hewan tersebut menjadi mubazir.
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip moral bahwa manusia mempunyai
tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun
terhadap keberadaan dan kelestariannya Setiap bagian dan benda di alam semesta ini
diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu
untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari
alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Terkait dengan kedua prinsip
moral tersebut adalah prinsip solidaritas.
Ketika menghentikan perjalanan untuk menunaikan shalat, Nabi SAW, juga
menganjurkan para sahabatnya agar mereka mengurangi beban pada binatang-binatang
itu serta memberinya makanan.58 Beliau juga memperingatkan bahwa binatangbinatang itu harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Suatu ketika beliau melihat
seseorang yang duduk di atas punggung unta di tengah-tengah pasar sambil berbicara
kepada orang-orang. Beliau kemudian menegur orang itu : "Jangan gunakan punggung
binatang liarmu itu sebagai mimbar, karena Allah SWT telah membuatnya tunduk
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kepadamu agar ia bisa membawamu pergi dari satu tempat ke tempat lainyang tidak
dapat kamu capai kecuali dengan badan yang letih".
Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia diharuskan
membalas pelayanan yang telah diberikan oleh binatang-binatang mereka dengan
memperlakukan binatang itu sebaik mungkin dan membantu mendapatkan apa yang
mereka butuhkan. Karena itu, manusia wajib berinteraksi dengan binatang menurut
cara-cara yang dibenarkan, karena binatang-binatang itu juga ciptaan Allah SWT,
sebagaiman disebutkan dalam ayat berikut ini:

                   
    

Artinya: Tidak ada seekor binatang pun di muka bumi, tidak juga satu makhluk pun
yang melayang dengan sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti
kalian. Tidak ada di antara mereka yang kami hapus dari al-Kitab. Kelak
mereka semua akan berkumpul kembali kepada Tuhan mereka.59
Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan
arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul
mahfudz, dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam AlQuran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah
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dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan
makhluk pada umumnya.
Analisis peneliti bahwa sudah jelas kiranya bahwa hewan tidak memiliki
kemampuan untuk menuntut haknya dari manusia. Namun, menurut perspektif Islam,
manusia wajib berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi hak mereka. Dalam
rangka mengajak manusia untuk menjadi penyayang, Nabi saw. Bersabda : "Tuhan
yang Maha Penyayang memberikan kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang
penyayang. Jika kamu menunjukan kasih sayangmu pada mereka yang ada dimuka
bumi, maka di surga, Dia akan menunjukan kasih sayang-Nya padamu”.60
Dari beberapa ajaran Al-Qur‟an dan sunnah Nabi SAW, dapat dianalisa bahwa
walaupun manusia berkat keabijaksanaan Tuhan dianugerahi kekuasaan atas binatang,
tapi dia harus mengikuti aturan Allah SWT dalam memperlakukan binatang atau satwa.
Percobaan Binatang Syariat tidak membahas secara langsung isu tentang eksperimen
pada binatang. Fikih merupakan ilmu pengetahuan yang menuntun umat Islam dalam
menentukan mana keputusan manusia yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer
yang dapat dibenarkan dan mana yang tidak.
Manusia terlambat menyadari bahwa kelangsungan kehidupan satwa dan
keanekaragaman hayati adalah mutlak dan merupakan dasar paling kokoh untuk
menjaga keseimbangan alam. Saat ini baru disadari bahwa manusia telah
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mengakibatkan permasalahan ekologis, seperti penurunan populasi dan kelangsungan
hidup sejumlah spesies, bahkan kepunahan beberapa spesies satwa.61 Di saat manusia
akan berusaha menyelamatkan lingkungannya, masalah lain juga muncul, yaitu
kependudukan. Penduduk terus bertambah dengan laju yang tetap tinggi. Sebaran
penduduk yang tidak merata, keadaan sosial-ekonomi yang timpang, serta persepsi
sebagian masyarakat terhadap kepentingan kelestarian satwa dan penyelamatan
lingkungan yang masih minim merupakan kendala besar dan menjadikan permasalahan
ekologis dan kepunahan satwa sulit ditanggulangi.
Islam melarang mendapat keuntungan dari hasil perdagangan yang haram.
Apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu adalah terlarang, maka mengambil hasil
daripadanya juga adalah dilarang. Misalnya manusia memperoleh hasil daripada sumber
yang haram dimakan oleh manusia seperti bangkai, babi, hewan dua alam, hewan yang
memakan daging hewan lain (karnivor), dan hewan yang memburu menggunakan kuku
dan taring. Berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan daripada Abu
Tsa‟labah “Nabi s.a.w melarang memakan binatang yang bertaring daripada jenis
binatang buas.” Demikian juga sabda beliau:“Setiap binatang yang mempunyai taring
dari jenis binatang buas, adalah haram dimakan.” (HR. Muslim).62 Kedua riwayat di
atas menjelaskan bahwa binatang yang bertaring dari jenis binatang buas adalah haram.
Adapun yang dikategorikan dengan binatang buas itu ialah binatang-binatang pemakan
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daging. Diantara jenis binatang tersebut ialah harimau, singa, serigala, anjing, ular,
beruang, musang dan seumpamanya.
Selain

kulit,

penggunaan

bagian-bagian

tertentu

badan

hewan

yang

pemanfaatannya tidak sesuai syariah, maka hal tersebut juga dilarang untuk
diperdagangkan. Rasulullah S.A.W pernah bersabda: “Sesungguhnya jika Allah SWT
mengharamkan ke atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan juga hasil
penjualannya.” (HR. Abu Dawud). Sabda Rasulullah S.A.W tersebut, jelas bahwa hasil
dari sumber-sumber yang haram dimakan adalah haram hukumnya di sisi Allah SWT.63
Begitu juga dengan penjualan bagian-bagian tertentu pada hidupanliar untuk tujuan
khurafat juga sangat dilarang, kerana perbuatan khurafat adalah dilarang dalam Islam
dan sudah tentu perdagangan daripadanya juga haram.
Perwakilan umat yang harus direspon dan ditindaklanjuti. Pandangan ini harus
disejajarkan dengan isu dogma agama yang berlaku umum seperti kewajiban shalat
lima waktu, zakat dan seterusnya. Apabila penegakan fardlu shalat, fardlu zakat, dan
fardlu puasa serta fardlu menegakakan “kema’rufan”, mencegah kemungkaran menjadi
kemutlakan agama, maka menyeru kepada konservasi alam atau mencegah kerusakan
alam pun menjadi mutlak juga berdasar dogma agama. Bahkan penegakan ketentuan
hukum negara terhadap para pelaku pengrusakan wajib dilakukan. Pencegahan atas
perbuatan munkar, yaitu bentuk perbuatan yang melanggar ajaran agama dan undangudang negara, harus ditegakkan, sebagaimana sabda Nabi S.A.W:“Bagi siapa saja yang
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melihat dan atau mengetahui kemungkaran, maka hendaklah mencegah dengan
kekuatan tangannya, dan jika belum bisa melakukan dengan kekuatan tangan, maka
hendaklah ia menggunakan kekuatan lisannya, dan jika belum mampu menggunakan
kekuatan lisan, maka hendaklah ia menggunakan kekuatan hati berdoa, walaupun hal
ini merupakan pertanda lemahnya iman”.(HR. Muslim).64
Sesungguhnya penciptaan alam semesta ini tidak lain adalah untuk memenuhi
kepentingan manusia (QS. Lukman: 20). Hewan, tumbuh-tumbuhan, mineral, dan isi
bumi lainnya boleh dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Sebagai penguasa di bumi (khalifah fil ardhi), manusia diberikan keleluasaan untuk
mengeksplorasi bumi seisinya. Namun begitu, Allah juga

menurunkan hukum

kausalitas di dunia ini, yaitu hukum sebab-akibat, yang lebih dikenal dengan hukum
alam. Siapa melakukan apa akan berdampak pada terjadinya sesuatu. Oleh karena itu,
apabila manusia ingin mengambil manfaat dari eksplorasi alam ini harus
mempertimbangkan dampak dari apa yang dilakukannya. Karena dampak tersebut pasti
akan erat terkait dengan manusia sendiri. Misalnya dalam memanfaatkan hewan untuk
kepentingan manusia, harus memerhatikan dampaknya. Pemanfaatan hewan tanpa
mempertimbangkan proporsionalitas akan berdampak buruk pada keseimbangan
ekologisnya dan akan menimbulkan kerusakan alam itu sendiri, yang pada gilirannya
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akan merugikan manusia itu sendiri.65 seperti dijelaskan dalam Al-Quran sebagai
berikut:

              

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).66
Ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam memberikan panduan kepada
manusia bagaimana seharusnya berperilaku pada alam ini. Kebolehan memanfaatkan
alam seisinya bukan berarti tanpa ada batasan-batasannya. Harus diperhatikan batasanbatasan mana yang boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh. Lebih jauh ajaran
Islam mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik dan tidak berbuat kerusakan pada
alam seisinya.
Pertimbangan inilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa No.14
tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem. Fatwa
tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari berbagai kalangan, terutama para
aktifis dan pencinta konservasi satwa di seluruh dunia. Fatwa ini tentu saja sangat
bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai penuntun bagi umat Muslim untuk
mengambil langkah aktif melindungi spesies-spesies langka dan terancam punah seperti
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Harimau, Badak, Gajah dan Orangutan yang masih tersisa di Indonesia. Selain fatwa ini
bertujuan untuk memperkuat kebijakan pemerintah Indonesia dalam melestarikan dan
melindungi satwa-satwa langka dan terancam punah, fatwa tersebut juga memberikan
kepastian hukum menurut pandangan Islam tentang perlindungan terhadap satwa
terutama yang memiliki status rawan, terancam punah, bahkan punah. Ijtihad para
ulama dalam bidang konservasi alam perlu direalisasikan oleh semua pihak dalam
menuju kemaslahatan umat dan sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin.
Prinsip-prinsip tersebut selalu mendasari pengembangan kebijakan pengelolaan
spesies yang berkelanjutan. Dengan adanya peraturan yang sangat ketat di dunia
internasional maka sudah pasti bahwa hewan yang dilindungi sangat dijaga
kelestariannya dari perdagangan hewan yang ilegal. Seharusnya para pedagang juga
dapat berperan aktif dalam pelestarian hewan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4
Tahun 2014 tentang pelesarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem
pada poin ketiga tentang rekomendasi terhadap pelaku usaha adalah sebagai berikut:
1. Menjalankan praktek usaha yang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menjaga
kelestarian lingkungan, khususnya satwa dan habitatnya,
2. Menaati seluruh ketentuan perizinan,
3. Berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan, pembentukan
kelompok peduli satwa langka serta pemulihan populasi dan habitat satwa langka,
khususnya di tempat perusahaan beroprasi.67
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Dengan penjelasan fatwa tersebut hal ini harus disikapi dengan sangat serius oleh
pemerintah sendiri kepada para pedagang yang memang masih melakukan perdagangan
hewan tersebut, walaupun sudah ada peraturan pemerintah yang sudah berlaku.
Analisis penulis bahwa terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang
berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak
rusak. 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.
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.
Terjaganya kondisi alam juga bisa mewujudkan keseimbangan lingkungan baik
mikro maupun makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara
makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. selain itu,
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.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang
telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut undang-undang no. 5 tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa 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). Ayat 4 barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelang-garan 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).

2. MUI mengeluarkan fatwa haram atas perdagangan satwa yang dilindungi. Hukum
terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut perpekstif hukum Islam dimana
Islam melarang mendapat keuntungan dari hasil perdagangan yang haram. Apabila
Allah SWT telah menetapkan sesuatu adalah terlarang, maka mengambil hasil
daripadanya juga adalah dilarang. Wewenang syari’at (ketentuan hukum Islam)
terhadap persoalan-persoalan tertentu yang secara konseptual global termuat
dalam al-Nash (al-Qur’an dan al-Sunnah). Kewenangan di sini berarti hak mengatur
segala sesuatu yang berkaitan atas keselamatan orang banyak. Kewenangan inipun
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tidak sekedar menentukan sebab-sebab dijatuhkannya suatu hukuman dengan
sanksi-sanksi, jenis pelanggaran dan kadar sanksinya atau lama hukuman bersama
jumlah dendanya saja, kewenangan itu mutlak direalisasikan berdasar kekuatan
undang-undang negara yang menindaklanjuti dogma agama dari bentuk teori
menjadi praktek nyata dilapangan.

B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran yang
berhubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun saran dari hasil
penelitian ini sebagai berikut:
1. Perburuan dan perdagangan satwa dilindungi merupakan kejahatan terhadap satwa
yang didasari oleh sifat keserakahan manusia untuk memperoleh keuntungan
dengan menggunakan satwa sebagai komoditasnya, tanpa memperdulikan kerugian
ekologis dan kerugian jangka panjang yang dapat diderita oleh umat manusia.
2. Agar pelaku tindak pidana penjualan satwa langka dihukum maksimal karena
dengan dihukum maksimal, sehingga orang yang telah malakukan perbuatan
perdagangan satwa yang dilindungi tidak akan mengulanginya kembali karena ada
efek jera.
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