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MOTTO

ْ َظََٓ َش ْانفَ َسب ُد فِٗ ْانجَ ِّش َٔا ْنجَحْ ِش ثِ ًَب َك َسج
ْط
َ قَُٓ ْى ثَعْٚ ُ ِزِٛس ن
ِ  ِذٖ انَُّبْٚ َت ا
ٌَ ُْٕ َشْ ِجعٚ انَّ ِزْ٘ َع ًِهُ ْٕا نَ َعهَُّٓ ْى
Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan
yang benar). 1" (QS. Ar-Rum 30: Ayat 41).

1

QS. Ar-Rum 30: Ayat 41
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum mengenai perburuan satwa
liar yang dilindungi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, kesimpulan penelitian ini
adalah perburuan satwa liar yang dilindungi dilarang menurut hukum positif dan
hukum Islam. Hasil penelitian yaitu: Pertama, perburuan satwa liar yang
dilindungi dalam hukum positif dan hukum Islam terdapat persamaan dan
perbedaan, meskipun terdapat perbedaan dari segi sanksi dan hukumnya, adapun
persamaannya menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu: mempunyai tujuan
yang sama bahwa satwa merupakan slah satu entitas yang ada di dunia ini yang
walaupun dalam beberapa hal boleh dimanfaatkan oleh manusia (makan,
menunggangi, dan lain-lain) namun bukan berarti harus dieksploitasi sehingga
mengancam eksistensi dan ekosistem dari satwa tersebut. Kedua penegakan
hukum mengenai perburuan satwa liar yang dilindungi di Kelurahan Pasar Rantau
Panjang belum berjalan dengan baik dari segi hukum positif dan hukumm Islam.
Ketiga, dari segi faktor, kendala, dan solusi dalam penegakan hukum positif dan
hukum Islam mengenai larangan mengenai berburu satwa liar yang dilindungi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris,
data primer diperoleh dari lapangan dengan cara, observasi, wawancara,
dokumentasi dan dilengkapi dengan undang-undang serta peraturan pemerintah.
Kata kunci: Perburuan, Satwa liar
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the law regarding hunting of
protected wild animals in Rantau Panjang. The conclusion of this study was that
hunting of protected wildlife is prohibited according to positive law and Islamic
law. The results of the study are: First, hunting of protected wildlife in positive
law and Islamic law has similarities and differences, although there are
differences in terms of sanctions and laws, as for the similarities according to
positive law and Islamic law, namely: having the same goal that animals are one
entities that exist in this world which, although in some cases may be used by
humans (eating, riding, etc.), do not mean that they must be exploited so that they
threaten the existence and ecosystem of these animals. The two law enforcement
regarding the hunting of protected wild animals in Rantau Panjang Village has not
been going well in terms of positive law and Islamic law. Third, in terms of
factors, constraints, and solutions in the enforcement of positive laws and Islamic
law regarding the prohibition on hunting protected wildlife. This study uses a
qualitative method with an empirical juridical approach, primary data is obtained
from the field by means of observation, interviews, documentation and is
equipped with laws and government regulations.
Key words: hunting, wildlife
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
adalah salah satu Kelurahanyang dikaruniai dengan hewan-hewan langka
seperti Rusa, Kijang, Landak, Tringgiling, Kukang, Kancil dan banyak lagi
lainnya. Hal ini juga didukung oleh kondisi alam di Kelurahan Pasar Rantau
Panjang yang terbilang masih asri walaupun ada juga yang sudah diolah
menjadi perkebunan seperti kebun karet, kebun sawit, bahkan seperti hutan
belukar (rimba) milik warga atau masyarakat setempat yang belum diolah
menjadi perkebunan, di Kelurahan Pasar Rantau Panjang ini hewan-hewan
berjenis mamalia ini masih bisa dijumpai, dikarenakan hewan tersebut mencari
makanannya ke dalam kebun atau perkebunan milik warga setempat, namun
sekarang sudah mulai terancam dengan kapasitasnya yang mulai menurun
drastis akibat perburuan. Karena dari pihak masyarakat yang sudah menyadari
daya tarik harga dari hewan-hewan tersebut.2
Perburuan satwa liar adalah suatu tindak kejahatan yang terjadi di
Kelurahan Pasar Rantau Panjang terhadap satwa yang dikategorikan hampir
punah yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang
dilindungi baik itu masih dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati,
menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia.
Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang
2

http//:bangko-independent.com/read/2018/04/12/995/19-hewan-dilindungi-terancampunah/diakses Tanggal 13 April 2020 jam.08:34 wib.
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2

harus dihadapi oleh pelaku penangkapan satwa yang dilindungi tersebut,
membuat perburuan satwa liar yang dilindungi ini menjadi daya tarik besar
bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Berbagai jenis satwa
dilindungi dan terancam punah masih di buru dan diperdagangkan secara bebas
di beberapa daerah di Indonesia.3 Salah satunya di Kelurahan Pasar Rantau
Panjang.
Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Merangin. Satuan
Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Merangin, berhasil
meringkus dua anggota sindikat pemburu liar, Komisaris Polisi (Kampol)
Ricky Hadiyanto di dampingi Kepala Satuan Reskrim Polres Merangin, Ajun
Komisaris Polisi (AKP) Al Hajad

di Bangko, Merangin Jambi. Kedua

tersangka FD (46) warga KelurahanRantau alai Kecamatan Batang masumai
dan rekannya ST (46) warga KelurahanDusun Bangko, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Merangin, diamankan ketika membawa kulit dan tulang Harimau
Sumatra (Pantheratigri Sumatrae) di depan Hotel Royal KelurahanSei Ulak,
Kecamatan Nalotantan, Merangin. Kedua tersangka kemudian digelandang ke
Polres Merangin. Kedua tersangka tertangkap ketika mobil minibus jenis
Suzuki Eskudo BH 1175 PM yang ditumpangi kedua tersangka digeledah,
petugas mengamankan barang bukti, satu kulit harimau dan tiga kilogram
tulang harimau yang sudah diawetkan.4 Kedua tersangka mengaku tidak
mengetahui alamat penadah kulit dan tulang Harimau tersebut, kedua tersangka

3

http://Profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-Indonesia#.WmlvzpmnHIUdiakses Tanggal
20 Februari 2020 jam.14:44 wib.
4
http//:www.beritasatu.com/nasional/457811-polisi-telusuri-penadah-perdagangan-satwalangka-di-merangain-jambi diakses pada Tanggal 13 April 2020 jam.09:11 wib.
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hanya menunggu di depan Hotel Royal, KelurahanSungaiulak, Nalotantan,
Merangin.
Sedangkan pada kasus lainnya tim gabungan Kepolisian dan Polisi
Kehutanan (Polhut) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi
Jambi berhasil menangkap lima orang anggota sindikat pemburu liar dan
pedagang satwa langka yang dilindungi di Provinsi Jambi. Dua orang anggota
sindikat pedagang Harimau Sumatra (Pantheratigri Sumatrae) di Bungo AS
(57) dan SY (55) ditahan Polres Bungo, dengan barang bukti satu helai kulit
Harimau Sumatra. Sedangkan tiga orang anggota sindikat penjualan Gading
Gajah Sumatra ditahan di Polda Jambi, AR (32), SA (55) dan MU (61) dengan
barang bukti tiga buah Gading Gajah siap jual dengan berat sekitar 28
Kilogram.5
Dari beberapa kasus di atas Penulis juga melakukan observasi di salah satu
Dusun di Kelurahan Pasar Rantau Panjang tepatnya Dusun Pasar Senen pada
Tanggal 28 Maret 2020, untuk memperkuat data telah terjadinya kasus
perdagangan satwa yang dilindungi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, sedang
berlangsung pelelangan daging satwa yang tergolong satwa yang dilindungi
dalam keadaan mati dan utuh, yaitu hewan berjenis Rusa yang diperkirakan
memiliki berat mencapai 80 Kilogram. 6 Bukan hanya kali ini saja, selama ini
sudah sangat sering terjadi hal tersebut bahkan sampai saat sekarang ini masih
terjadi namun belum ada upaya penindakan dan penegakan hukum yang

5

http//:www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/nasional/427244/jaringanperdagangan
-satwa-langka-di-jambi-dibongkar diakses pada Tanggal 13 April 2020 jam.10:05 wib.
6
Observasi satwa yang dilindungi di Dusun Pasar Senen, Kelurahan Pasar Rantau Panjang
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, tanggal 28 Maret 2020
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dilakukan sehingga belum ada laporan kasus yang tercatat secara resmi
mengenai perburuan satwa liar yang dilindungi yang terjadi di Kelurahan Pasar
Rantau Panjang.
Berikut bebapa data kasus yang terjadi di beberapa tahun terakhir. Kasus
pada tanggal 2 Agustus Tahun 2016 di Kota Jambi tersangka, Muhammad
Nasution, diamakan barang bukti berupa 2 kulit Harimau Sumatra, 5 offset
kepala Rusa sambar, 1 offset kepala Rusa tutul, 1 offset Macan dahan, 1 offset
Kucing hutan dan Kucing emas, 1 offset Tringgiling.7
Rabu, 11 Oktober 2017 kedua tersangka, Firdaus, 46 Tahun Warga
KelurahanRantaualai, Kecamatan Batang Masurai dan Sutrimo 46 Tahun,
warga KelurahanDusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin,
diamankan barang bukti, Kulit Harimau Sumatra beserta Tulangnya. 8
Minggu, 22 Juli 2018, Tim gabungan Polda Jambi, Balai Gakkum Wilayah
Sumatra dan BKDSA, menggagalkan upaya perdagangan kulit Harimau dan
tulangnya, lokasi di Jalan Arif Rahman, Kecamatan Telanaipura, barang bukti
yang diamankan 1 lembar kulit Harimau dengan panjang 16,5 cm dan 6,4 Kg
tulangnya.9
Data hewan satwa yang dilindungi di Wilayah Kabupaten Merangin. Ada
14 jenis Mamalia. 3 jenis Aves dan 2 jenis Reptil. Seperti Harimau Sumatra,
Kambing Hutan, Kucing Hutan, Macan Dahan, Tapir, Kijang, Rusa, Landak,
Siamang, Trenggiling, Beruang Api, Kukang, Ungko. Untuk Aves berupa

7

https://metrojambi.com diakses Tanggal 20 Juli 2020 jam 00:05 Wib
https://beritasatu.com diakses Tanggal 20 Juli 2020 jam 00:08 Wib
9
https://mongabay.co.id diakses Tanggal 20 Juli 2020 jam 00:10 Wib
8
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Burung Rankok Gading, Elang, Kuau, dan untuk Reptil seperti Buaya Siulong,
dan Buaya Muara.10
Dari beberapa contoh kasus dan hasil observasi tersebut, dan didukung
oleh pernyataan dari Kepala Kelurahan Pasar Rantau Panjang, bahwa memang
di Kelurahan Pasar Rantau Panjang kerap terjadi perburuan dan pelelangan
daging hewan yang dikategorikan hewan langka dan dilindungi tersebut,
seperti hewan berjenis Rusa dan Kijang. Bahkan sampai saat ini masih amanaman saja.11 Hal tersebut mengindikasikan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin penegakan hukum terhadap perburuan
satwa yang dilindungi belum ditegakkan dan diterapkan.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang sangat menarik di
atas, penulis mengangkat judul skripsi ini yaitu“Perburuan Satwa Liar yang
Dilindungi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di
Kelurahan Pasar

Rantau Panjang

Kecamatan Tabir

Kabupaten

Merangin)”.
B. Batasan Masalah.
Mengingat begitu luasnya pembahasan tentang perburuan satwa liar yang
dilindungi maka penulis merasa perlu menetapkan suatu batasan, sehingga
tidak terlalu luas dan keluar dari fokus masalah yang dibahas. Untuk itu,
penulis membatasi fokus permasalahan perburuan satwa liar yang dilindungi
yang terjadi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten

10

https://bangko-independent.com/read/2018/04/12/995/19-hewan-dilindungi-terancampunah diakses Tanggal 20 Juli 2020 jam 00:05 Wib
11
wawancara dengan Masduki, Kepala Kelurahan Pasar Rantau Panjang pada Tanggal 13
April 2020, Pukul 19:30 Wib
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Merangin berdasarkan Hukum Positif, yaitu (Pasal 21 ayat 2 Undang-undang
No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya)
dan peraturan yang berlaku dan Hukum Islam yaitu Fiqih lingkungan ( fiqh albi’ah) dan juga maqashid asy-syariah.
C. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis
membuat rumusan sebagai berikut:
1. Bagaimana hukum perburuan satwa liar yang dilindungi menurut hukum
positif dan hukum Islam
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi
di Kelurahan Pasar Rantau Panjang menurut hukum positif dan hukum
Islam?
3. Apa faktor penyebab terjadinya perburuan satwa liar, serta kendala dan
solusi terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi di Kelurahan Pasar
Rantau Panjang menurut hukum positif dan hukum Islam?
D. Tujuan Penelitian.
Tujuan utama penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan dalam
rumusan masalah di atas,yaitu:
1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar yang
dilindungi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang menurut hukum positif dan
hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perburuan satwa liar yang
dilindungi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang.

7

E. Kegunaan Penelitian.
1. Teoritis.
a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya hukum pidana.
b. khususnya terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi secara tinjauan
hukum positif dan hukum Islam.
c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhdap
penelitian sejenis selanjutnya.
2. Praktis.
a. Menjadi tempat bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan
membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan
peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan
dan solusi kepada semua pihak agar dapat mengatasipermasalahan
pemburuan satwa liar yang dilindungi ditinjau dari segi hukum positif
dan hukum Islam sehingga kelestarian hidup hewan yang terancam punah
dapat tetap terjaga terutama khususnya di Kelurahan Pasar Rantau
Panjang.
3. Akademis.
Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh, gelar
sarjana hukum Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah.
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F. Kerangka Teoritis
Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya, ada
beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perihal masalah
tersebut, antara lain:
1.

Teori penegakan hukum
Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pentingnya peran penegakan hukum dalam memberantas suatu tindak
pidana adalah berdasarkan konsep sistem peradilan pidana terpadu
(integrated criminal justice system). Guna melindungi satwa dari
kepunahan, sehingga harus tetap dijaga kelestarian dengan penegakan
hukum oleh penegak hukum. Terkait dengan penegakan hukum, Lawrence
M. Fredmen membagi tiga komponen terdiri atas struktur hukum, subtansi
hukum (Peraturan Perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya
hukum.

2.

Teori perlindungan hukum
Artinya bahwa hukum memiliki tujuan menginterasikan dan
mengordinasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat karena dalam
suatu lalu lintas perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat
dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 12 Namun
dalam realitasnya hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada

12

Satjibto Raharjo, Ilmu Hukum, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.
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manusia yang memiliki kepentingan dalam di berbagai kehidupan
bermasyarakat.
Kepentingan

manusia

yang

bersinggungan

dengan

satwa

mengakibatkan satwa juga memerlukan perhatian berupa perlindungan
hukum dari meraka. Ini menegaskan bahwa satwa memiliki hak
perlindungan hukum yang sama seperti manusia.
Negara memerlukan penegakan hukum agar perlindungan hukum
itu

bisa

dilaksanakan

sebagaimana

mestinya.

Penegakan

hukum

merupakan usaha preventif pelanggaran hukum yang memiliki makna luas,
meliputi preventif dan represif. Penegakan ini tidak hanya berkaitan
dengan pelaksanaan hukum pidana saja, namun juga melakukan
penerangan hukum terhadap masyarakat.13
Teori fikih lingkungan ( fiqh al-bi’ah dan maqashid asy-syariah).

3.

Teori yang menyatakan bahwa ide, spirit, dan pola pikir yang
berasal dari ajaran dogma dan dapat membentuk perilaku masyarakat
menurutnya, perilaku sosial dapat dibentuk jika ada letigasi yang memiliki
otoritas (Tuhan).14 Maka, dalam perlindungan hukum terdapat satwa yang
nantinya membutuhkan perhatian pula dari agama, yaitu Islam contohnya.
Peraturan didalam Islam dikenal sebagai Fiqh, fiqh merupakan kumpulan
aturan yang meliputi hal perbuatan manusia.15 Lingkup kajiannya tidak

13

Andi, Hamzah. Penegakan Hukum Lingkungan, cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika,
2005),hlm.48.
14
Nur Afiyah, Febriani. “Kitab Suci tentang Manusia dan Lingkungan”. Jurnal BIMAS
ISLAM, Vol, 5:4 (Desember 2012), hlm.647.
15
A, Djazulli. Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam,
(Jakarta: Kencana, 2005), hlm.42.
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hanya berupa aturan yang membahas hubungan manusia dengan manusia
lain, bahkan hubungannya dengan alam. Seperti tumbunhan, hewan dan
lingkungan.
G. Kerangka Konseptual
a. Perburuan
Perburuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah,
mengejar atau mencari binatang atau hewan di dalam hutan dan
sebagainya.16 Salain itu perburuan juga diartikan adalah praktik mengejar,
menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, atau dimanfaatkan
hasil produknya (seperti kulit, susu, gading, tanduk, dan lain-lain) yang
biasanya berupa mamalia berukuran sedang atau besar.17 Sedangakan dalam
bahasa arab berburu dikenal dengan nama as said dengan bentuk masdar
sada yang berarti menangkap atau mengambil sehingga berarti menangkap
binatang liar bukan untuk diperjual belikan.18
b. Satwa liar yang dilindungi
Satwa liar yang menurut undang-undang atau peraturan yang telah
ditetapkan untuk dapat diburu namun karena langka atau dilindungi secara
tidak lain disebut binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu
dilindungi.19 Dan tidak boleh untuk ditangkap atau diburu lagi.
c. Hukum Positif

16

Kamus Besar Bahasa Indonesia
http://id.m.wikipedia.org/wiki/perburuan
diakses
Tanggal
21februari2020
jam.20:37wib.
18
http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/hukum-berburu-dalamislam/ampdiakses Tanggal 16 April 2020 jam 17:20 wib
19
http://kbbi.web.id/satwa.html diakses Tanggal 21 februari 2020 jam 20:48 wib.
17
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Hukum positif (bahasa latin: Ius Positum) adalah hukum yang dibuat
oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan istilah ini
juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau
kelompok.20 Konsep hukum positif merupakan konsep yang berlawanan
dengan konsep hukum alam. Dalam konsep ini, hak-hak diberikan bukan
lewat undang-undang, tetapi oleh “Tuhan, alam, atau nalar”. Hukum positif
juga di diskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa
lalu atau masa sekarang) dan tempat tertentu, hukum ini terdiri dari
keputusan hakim asalkan hukum tersebut mengikat.
d. Hukum Islam
Hukum Islam adalah aturan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf
dengan aturan-aturan lainya.
H. Tinjauan Pustaka
Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian
ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat penelitian ini adalah asli,
maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, penulis
menemukan beberapa skripsi yang mempunyai korelasi dan tema yang mirip
dengan topik skripsi ini. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya:
Skripsi yang pertama ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan
tentang perlindungan hukum satwa dalam tinjauan hukum Islam dan hukum
positif di Indonesia yang sama memberikan perintah perilaku baik kepada

20

http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_positif#CITEREFKelsen2007 diakses Tanggal 21
februari 2020 jam.21:04 wib.

12

satwa yang dilindungi hingga memenuhi hak dan kewajibannya. 21 Pada
penelitian ini peneliti lebih fokus kepada perlindungan atau tinjauan dari
hukum positif dan hukum Islam. Adapun persamaan dan perbedaan pada
penelitian ini dengan penelitian yang dibuat penulis yaitu sama-sama memuat
tinjauan hukum positif dan hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu dari
penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif pustaka berbeda dengan
peneitian yang dibuat penulis, menggunakan penelitian lapangan.
Skripsi yang kedua ditulis oleh Tri Rahayu menjelaskan larangan
memperdagangkan satwa liar yang dilindungi diatur dalam pasal 21 ayat 2
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya dan Perlindungan terhadap satwa dari perdagangan
liar di Wildife Reacue Centre sebagai proyek dari lembaga konsevasi untuk
penyelamatan satwa , merehabilitas satwa dan pendidikan konservasi dari
sitaan perdagangan, yang bekerjasama dengan badan Konservasi Sumber Daya
Alam Yogyakarta.22 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Tri
Rahayu selain dari segi penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistemnya, yang secara
tidak lain sudah benar diterapkan di tempat perkara akan tindak pidana
terhadap satwa yang dilindungi dan perbedaan berikutnya dari segi tinjauan
hukum yang dimana menganalisis menggunakan hukum positif dan tidak

21

Muhammad Abdul, Wahab. “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sunan Kalijaga,2015).
22
Tri, Rahayu. “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdangangan Liar (Studi
pada Wildife Rescue Centre, Pengasiahan, Kulon Progo Yogyakarta)” Skripsi, (Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015).
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mengikut sertakan tinjauan hukum Islam. Pada penelitian ini, peneliti lebih
fokus kepada penekanan kepada perlindungan hukum dari Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1990 terhadap Satwa yang diperdagangkan begitupun lokasi
penelitiannya.
Skripsi yang terakhir ditulis oleh Sulistyo Budi Prabowo menjelaskan
tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang
dilindungi di Yogyakarta.23 Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus mengenai
tinjauan hukumnya yaitu menggunakan tinjauan hukum positif dan lebih
condong ke hukum dan sanksi yang sudah ditegakan atas kasus tindak pidana
perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta.
Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitipeneliti sebelumnya yaitu terletak pada objek yang dikaji yakni sama-sama
mengkaji tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi baik itu secara
tinjauan hukum positif maupun hukum Islam
Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti
sebelumnya adalah dari segi tempat dan objek penelitiannya. Pada penelitian
diatas, tempat penelitiannya dilakukan di Yogyakarta dan Wildife Rescue
Center Pengasih Kulon Progo sedangkan penulis melakukan penelitian di
Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, dan
juga memiliki perbedaan dari perbandingan hukum positif dan hukum Islam
serta menggunakan empiris lapangan, sedangkan penelitian di atas hanya
menggunakan metode penelitian pustaka atau lapangan saja.
23

Sulistyo Budi, Prabowo. “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan
Satwa yang Dilindungi Di Yogyakarta” Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
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I. Metode Penelitian.
Metode penelitian ini yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana
peneliti meupakan instrument kunci.24
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan
Tabir Kabupaten Merangin. selain itu lokasi ini dipilih berdasarkan
pendekatan kewenangan dan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.
2. Pendekatan Penelitian.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, Studi
Kasus yaitu penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan dengan
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini
dilakukan secara in action (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam masyararat (fakta empiris) 25dan juga dengan pendekatan
studi kasus.
3. Jenis Data
a) Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan
jenis data penelitian pustaka dan lapangan (field research) dengan data
yang digunakan berasal dari yang berhubungan dengan objek penelitian.

24

http://www.statistika.com/2012/10/penelitian-kualitatif.htmldiakses Tanggal 9 April 2020
jam.21:07 wib.
25
Muhammad Abdul, Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.Ke-1, (Bandung Citra
Aditya Bakti, 2004), hlm.134.
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4. Sumber Data
a) Sumber Hukum Primer
Data primer penelitian ini diperoleh dari lapangan, dengan cara
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
a.

Wawancara dengan Perangkat Kelurahandi antaranya Kepala
Kelurahandan BPD Kelurahan Pasar Rantau Panjang

b.

Wawancara dengan pihak Kepolisian Kelurahan Pasar Rantau
Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

c.

Dinas instansi dan pihak-pihak terkait seperti pemburu dan warga
masyarakat Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin)

b) Sumber Hukum Sekunder
Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan data
primer, yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan hukum positif
ataupun hukum Islam, hasil-hasil penelitian dan wawancara, hasil karya
ilmiah dari kalangan hukum dan literature yang berkaitan dengan
masalah yang di teliti baik dari internet, majalah dan berita.
5. Teknik Pengumpulan data.
Teknikpengumpulan data yang digunakanpenulis yakni
a. Observasi: di tempat berlangsungnya penjualan seperti pasar, dusundusun di tengah masyarakat.
b. Wawancara:
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1. Wawancara

dengan

Perangkat

Kelurahandiantaranya

Kepala

Kelurahandan BPD / Kelurahan Pasar Rantau Panjang.
2. Wawancara dengan pihak Kepolisian Kelurahan Pasar Rantau
Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
3. Dinas instansi dan pihak-pihak terkait seperti pemburu dan warga
masyarakat Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin)
c. Dokumentasi:
1. Poto
2. Undang-undang
3. Peraturan pemerintah
4. Fiqh lingkungan.
6. Teknik Analisis Data.
Penulis mengadakan analisis deskriptif, komperansi, dan konten
terhadap data-data yang ada, dengan menggunakan analisis Kualitatif
deduktif dan induktif, yaitu analisa dari suatu data yang diperoleh yang
bersifat umum tersebut, kemudian di uraikan dan di ambil kesimpulan yang
bersifat khusus. Perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka,
hanya berwujud konsep-konsep dan kerangka-kerangka.

BAB II
PERBURUAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
DALAM TINJAUAN HUKUM
A. Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Positif
1.

Merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya
peran penegakan hukum dalam memberantas suatu tindak pidana
adalah berdasarkan konsep system peradilan pidana terpadu
(integrated criminal justice system). Guna melindungi satwa dari
kepunahan, sehingga harus tetap dijaga kelestarian dengan penegakan
hukum oleh penegak hukum. Terkait deengan penegakan hukum,
Lawrence M. Fredmen membagi tiga komponen terdiri atas struktur
hukum, subtansi hukum (Peraturan Perundang-undangan), dan kultur
hukum atau budaya hukum.
a.

Struktur merupakan kerangka badannya, tubuh institusional dari
sistem tersebut, tulang-tulang yang keras yang kaku yang
menjaga agar proses mengalir dalam batasan-batasannya.dapat
diartikan bahwa struktur itu merupakan institusi-institusi penegak
hukum seperti kepolisian, kejaksaaan dan pengadilan.26

b.

Substansi merupakan aturan, norma dan perilaku nyata manusia
yang berada dalam sistem tersebut menyangkut perturan

26

Lawrence M, Friedman. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media,
2013), hlm.15.
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perundang-undangan yang berlaku dan maemiliki kekuatan yang
mengikat dan menjadikan pedoman bagi aparat paenegak hukum.
c.

Kultur merupakan sikap manusia terhadap hukum (termasuk
budaya hukum dan sistem hukumnya) dan nilai-nilai sosial.27

2.

Menurut hukum positif terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi
setiap bentuk kegiatan perburuan dan perdagangan satwa yang
dilindungi merupakan bentuk tindak pidana yang mempunyai sanksi
pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo
Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
Setiap orang dilarang untuk:
a.

Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan hidup.
b. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan mati.
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di
Indonesia ketempat yang lain di dalam atau di luar Indonesia.
d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang
yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau
mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat yang
lain di dalam atau di luar Indonesia.
e. Mengambil,
merusak,
memusnahkan,
memperniagakan,
menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang
dilindungi.28
Maka agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21
ayat (2) Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang maka perlu
27

Lawrence M, Friedman Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial hlm,17.
Pasal 21 Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya.
28
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ada sanksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana
untuk melindungi satwa yang dilindungi, berbunyi:
Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat 1 dn 2 serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 100 .000 .000, 00 (seratus juta rupiah).
Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran
terhadap ketentua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dan (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).29
Dan didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 1994, tentang Perburuan Satwa Buru. Terdapat di
pasal 1 ayat ( 2 dan 3) yang berbunyi:
a.
b.

Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan
kegiatan berburu.
Pemburu adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan
kegiatan berburu.

Dan juga terdapat di Pasal 3 ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi:
a.
b.
c.
1.
2.
3.

Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang dilindungi
Dalam hal tertentu, menteri dapat menentukan satwa yang
dilindungi sebagai satwa buru.
Satwa buru sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1
digolongkan menjadi:
Burung.
Satwa kecil
Satwa besar. 30
Selain sanksi pidana sesuai ketentuan diatas perdagangan satwa

yang dilindungi juga dengan sanksi denda, yaitu sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang
29

Pasal 40 Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya.
30
Peraturan pemerintah, Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, pasal 1
dan 3.
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pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam pasal 56,
yang berbunyi:
Ayat (1)

Ayat (2)

Barang siapa yang melakukan perdagangan satwa liar
yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan
yang dilarang menurut ketentuan pasal 21 Undangundang No 5 tahun 1990 Tentang konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1
dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi
sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000.00 (dua ratus
juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang
bersangkutan.31

B. Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi dalam Hukum Islam.
1.

Dalam hukum Islam terdapat firman Allah SWT agar selalu menjaga
yang ada di bumi baik itu satwa, fauna dan lingkungan agar tidak
terjadinya kerusakan:

َّ ِش َش ث ُٕا ِي ٍْ سِ ْص ق
ْ ٙ ِ َّللا ِ َٔ ََل ت َ ْع ث َ ْٕ ا ف
ْ كُ ه ُ ٕا َٔ ا
ٍَ ٚ اْل َ ْس ضِ يُ ف ْ ِس ِذ
Artinya : “..Makan dan minumlah kalian dari rizki (yang diberikan
Allah) dan janganlah kalian berkeliaran dimuka bumi dengan berbuat
kerusakan”.32 (Q.S.Al-Baqarah : 60)
Hadits Nabi tentang larangan membunuh hewan sembarangan
dengan berburu:

 ِّ انشُّ ٔ ُح غ ََشظًبِٛئًب فْٛ َل تَتَّ ِخ ُزٔا َش
Artinya : “Janganlah menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai
target sasaran berburu (memanah, menembak dan lain-lain) (HR.
Muslim dan An- Nasa’i)33

31

Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan Satwa Liar
32
Q.S. Al-Baqarah : 60
33
Hadits Riwayat Muslim danAn-Nasa’i
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Perburuan hewan langka dapat mengakibatkan kepunahan salah
satu spesies dan hal ini juga membuat hilangnya keseimbangan dan
kerusakan alam, maka berburu hewan langka adalah tidak dibenarkan
oleh syara’.34
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

ْ َّ ٍَْ ٰا َيُ ُ ْٰٕٓا اَ ْٔفُ ْٕا ِثبنْ ُعقُ ْٕ ِۗ ِد اُ ِحهَُّٚٓب انَّ ِزَٰٚٓبٰٚ
ْ ُك ْىَٛ ُ ْت ٰهٗ َعهٚ  ًَخُ ْاَلَ َْ َع ِبو اِ ََّل َيبْٛ ِٓ َت نَ ُك ْى ث
ّ ٰ ٌَّ  ِذ َٔاَ َْتُ ْى ُحش ُِۗو ِاْٛ ص
 ُذْٚ  ُِشٚ َحْ ُك ُى َيبٚ ََّللا
َّ  َش ُي ِحهِّٗ انْٛ َغ
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan
disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan
yang Dia kehendaki.35"(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1)

ٰۤ
ٰ
٘
َ َّللا َٔ ََل ان َّش ْٓ َش ْان َحـ َشا َو َٔ ََل ْانَٓ ْذ
ِ ّ  ٍَْ ٰا َيُُ ْٕا ََل تُ ِحهُّ ْٕا َش َعبٰٓئِ َشَُّٚٓب انَّ ِزَٚـبٰٚ
ٰۤ
َجْـتَ ُُ ْٕ ٌَ فَعْ ًَۤ ِّي ٍْ َّسثِّ ِٓ ْى َٔ ِسظْ َٕاٚ ْتَ ْان َحـ َشا َوَٛ ٍَْ انْجَٛٔ ََل ْانقَ ٰۤ ََۤئِ َذ َٔ َ َٰۤل ٰا ِّي
ص ُّذ ْٔ ُك ْى
َ ٌْ ََجْ ِش َيَُّ ُك ْى َشُ َٰب ٌُ قَ ْٕ ٍو اٚ ًَب ِۗۗ َٔاِ َرا َحهَهْتُ ْى فَب صْ طَب ُد ْٔا ِۗۗ َٔ ََل
َع ٍِ ْان ًَس ِْج ِذ ْان َحـ َشا ِو اَ ٌْ تَ ْعتَ ُذ ْٔا ۗ َٔتَ َعب ََُٔ ْٕا َعهَٗ ْانجِشِّ َٔا نتَّ ْق ٰٕٖ ۗ َٔ ََل
ّ ٰ ٌَّ َّللاَ ِۗۗ ِا
ّ ٰ اَل ْث ِى َٔا نْ ُع ْذ َٔا ٌِ ۗ َٔا تَّقُٕا
ة
ِ  ُذ ْان ِعقَبْٚ َّللاَ َش ِذ
ِ ْ َٗتَ َعب ََٔ ُ ْٕا َعه
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan
(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid
(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan
(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan
Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram,
maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai
kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka
menghalang-halangimu dari Masjidilharam mendorongmu
berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong34

http://www.profauna.net/id/content/pandangan-islam-tentang-perburuan-satwaliar#.Xpg8d7kxc0N di akses Tanggal 16 April 2020 jam 20:48 Wib
35
QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1
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menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh,
Allah sangat berat siksa-Nya.36"(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

ٰٓ
۟ ُ ٍُ َءايٚ
َّ َ ْجهُ َََّٕ ُك ُىَٕٛا ن
 ُك ْى َٔ ِس َيب ُح ُك ْىٚ ِذْٚ َ ِذ تََُبنُ ٰٓۥّ ُ أْٛ ص
َّ ٱَّللُ ِث َش ْٗ ٍء ِّي ٍَ ٱن
َ َ َُّٓب ٱنَّ ِزََٚأٰٚ
َّ َ ْعهَ َىِٛن
ىِٛك فَهَ ۥُّ َع َزاة أَن
َ ِت ۚ فَ ًَ ٍِ ٱ ْعتَ َذ ٰٖ ثَ ْع َذ ٰ َرن
ِ ْٛ َُ َخَبفُ ۥُّ ِث ْٲنٚ ٍٱَّللُ َي
Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Allah pasti akan
menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah
kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu agar Allah
mengetahui siapa yang takut kepada-Nya, meskipun dia
tidak melihat-Nya. Barang siapa melampaui batas setelah
itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.37" (QS. AlMa'idah 5: Ayat 94)

 ُك ْىْٛ ََّب َس ِح ۚۗ َٔ ُح ِّش َو َعهٛ ُذ ْانجَحْ ِش َٔغَ َعب ُيّٗ َيتَب عًب نَّـ ُك ْى َٔ ِنه َّسْٛ ص
َ اُ ِح َّم نَـ ُك ْى
ّ ٰ  ُذ ْانجَـ ِّش َيب ُد ْيتُ ْى ُح ُش ًيب ِۗۗ َٔا تَّقُٕاْٛ ص
ٌَ ُْٔ  ِّ تُحْ َششْٛ ََّللاَ انَّ ِز ْٰۤ٘ اِن
َ
Artinya: "Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang
berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan
bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan
atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang
ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya
kamu akan dikumpulkan (kembali).38"(QS. Al-Ma'idah 5:
Ayat 96)

ْ َظََٓ َش ْانفَ َسب ُد فِٗ ْانجَ ِّش َٔا ْنجَحْ ِش ثِ ًَب َك َسج
ْط
َ قَُٓ ْى ثَعْٚ ُ ِزِٛس ن
ِ  ِذٖ انَُّبْٚ َت ا
ٌَ ُْٕ َشْ ِجعٚ انَّ ِزْ٘ َع ًِهُ ْٕا نَ َعهَُّٓ ْى
Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka
merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 41).39
Manusia dan lingkungan adalah dua unsur yang saling terkait dan
tak dapat dipisahkan. Manusia dinilai sebagai aktor utama dalam
kerusakan liggkungan yang diasumsikan sebagai memiliki akar
36

QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2
Q.S. Al-Ma'idah 5: Ayat 94
38
QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 96
39
QS. Ar-Rum 30: Ayat 41
37
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keserakahan,

ketidakpuasan

dan

tidak

bertanggunng

jawab,

menjadikan alam lingkungan sebagai obyek nilai, ekonomi dan
kapitalisme dan kebutuhan hidup pragmatis. Disisi lain pengaruh paha
materialisme dan kapitalisme global serta pemanfaatan teknologi yang
tidak tepat guna dan ramah lingkungan turut menyumbanng kerusakan
lingkungan, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim.40
2.

Fikih lingkungan ( fiqh al-bi’ah dan maqashid asy-syariah).
Teori yang menyatakan bahwa ide, spirit, dan pola pikir yang
berasal dari ajaran dogma dan dapat membentuk perilaku masyarakat
menurutnya, perilaku sosial dapaat dibentuk jika ada letigasi yang
memiliki otoritas (Tuhan).41 Maka, dalam perlindungan

hukum

terdapat satwa yang nantinya membutuhkan perhatian pula dari
agama, yaitu Islam contohnya. Peraturan di dalam Islam dikenal
sebagai Fiqh, Fiqh merupakan kumpulan aturan yang meliputi hal
perbuatan manusia.42 Lingkup kajiannya tidak hanya berupa aturan
yang membahas hubungan manusia dengan manusia lain, bahkan
hubungannya dengan alam. Seperti tumbuhan, hewan dan lingkungan.
Untuk mewujudkan tujuan syariat, maka dibuat standarisasinya
dengan 5 (lima) hal yang dinamakan sebagai maqashid asy-syariah
merupakan upaya merealisasikan tujuan tersebut yang berhasil
40

Muhammad Harfin, Zuhdi. “Rekonstruksi Fiqh al-biah Berbasis Maslahah: Solusi
Islam Terhadap Krisis Lingkungan”, Jurnal Rekostruksi Fiqih Al-biah Berbasis Maslahah, Vol,
14, No 1 (Juni 2015), hlm.43.
41
Nur Afiyah, Febriani. “Kitab Suci tentang Manusia dan Lingkungan”. Jurnal BIMAS
ISLAM, Vol, 5:4 (Desember 2012), hlm.647.
42
A, Djazulli. Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam,
(Jakarta: Kencana, 2005), hlm.42.
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ditemukan oleh ahli ushul fiqh. Lima hal tersebut adalah dengan
menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keterunan, dan
menjaga harta.
Dalam perkembangannya, terdapat satu tambahan lagi. Dengan
mengikuti dinamika peradaban dan hasil usaha ushul fiqh modern,
muncul berupa penjaga lingkungan, dengan diistilahkan menggunakan
“hifz al bi’ah”,konsep ini adalah akhir tujuan penegakan hukum Islam
untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang dimasukkan menjadi fiqh
al-biah (fiqh lingkungan).
Konsep menjaga lingkungan merupakan konsep bagian dari fiqh
kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu dari
perspektif yang lebih praktis dan memberikan patokan-patokan
(hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Hubungan
agama dan lingkungan sangat erat, ajaran agama diterapkan guna
mengelola dan memelihara alam lingkungan, begitu juga alam
lingkungan merupakan salah satu cara memahami agama.43 Islam
sangat memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup, Islam
juga melarang kerusakan lingkungan. agama merupakan pedoman
panduan hidup bagi pemeluknya, termasuk perilaku ekologis. Islam
sebagai agama yang sempurna memiliki konsep hubungan yang jelas
antara manusia, hewan dan tumbuhan. Kearifan lingkungan Islam

43

Herbert, Burhenn. ”Ecological Approaches to the Study of Religion, Method dan
Theory in the Study of Religion ” dalam Hukum Adat dalam Perspektif Islam, Devrian Ali Putra,
Vol 2, No 2 (Jurnal INDO-ISLAMIKA : 2015) hlm 110.
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merupakan tata ketentuan ajaran Islam tentang hubungan antara
manusia dengan lingkungannya berdasarkan al-Qur’an, sunah dan
ijtihad dengan metode konseptualisasi spiritual ketuhanan (ekologi
Islam).44
Pendalaman kajian pada fiqh al-bi’ah dapat dilakukan dengan
beberapa metode seperti kajian yang lain. Metode penggalian hukum
dengan menginterpretasi dari nash Al- Qur’an dan Hadis.45 Metode
kedua adalah metode ijtihad lewat qiyas dan ijma’ ulama. Selanjutnya
adalah matode ta’aqquli (rasional) lewat istihsan, mashlahah almursalah, dan pengaplikasian kaidah fiqih (qawaidl al-fiqhiyyah),
ketiga metode ini adalah yang fokus untuk memperdalam kajian fiqh
al-bi’ah.
Salah satu kaidah fiqh yang bisa dijadikan patokan dalam kaitan
fiqh al-bi’ah adalah kaidah yang menjelaskan alasan banyak aktivitas
manusia yang memberikan pengaruh besar terhadap alam maupun
satwa. Pengaruh itu dapat berupa hal baik dan hal buruk (darurat).
Karenanya, pengaruh buruk Manusia terhadap alam bahkan satwa,
harus dihilangkan.

44

Devrian Ali, Putra. Hukum dan Ekologi “Ekokultureligi Hukum Adat Mengenai
Lingkungan Berbasis Hukum Islam”, (Ciputat: Cinta Buku Media, 2014), hlm 37
45
Syafa’ul, Mudawwan.
“Syari’ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Kontruksi
Pemikiran Kotemporer”, Jurnal Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46: II, (JuniDesember-2012), hlm.450
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C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perburuan
Satwa Liar yang Dilindungi
Menurut hukum positif perburuan satwa liar yang termasuk kategori
hampir punah atau termasuk hewan yang dilindungi telah dilarang oleh
peraturan pemerintah bahkan undang-undang contoh di Undang-undang
No 5 Tahun 199046 dan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1994.47 Maka
kegiatan berburu menjadi tidak boleh atau dilarang dengan aturan-aturan
di dalamnya yang apabila melanggar aturan tersebut dapat dimasukkan
dalam perbuatan pidana. Bahkan di dalam PP. No 13 Tahun 1994
dijelaskan yang berkaitan dengan satwa buru, tempat buru, musim buru,
pemburu, dan alat buru.
Sedangkan di dalam hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur’an surah
AL-Maidah ayat 1, 2, 94, 96, menerangkan tentang halal dan haramnya
binatang boleh diburu, serta alat yang digunakan untuk berburu, Al-Qur’an
dan Hadits memberikan pemahaman kepada umatnya untuk berburu
disertai dengan syarat-syarat, jangan merusak, jangan menyebabkan suatu
kepunahan atau berlebih-lebihan contohnya dalam muqashid asy-syariah
dan fiqh al-bi’ah
Maka dapat disimpulkan dari kedua hukum yaitu hukum positif dan
hukum Islam sama-sama memberi penegasan larangan perburuan satwa
yang di kategorikan hampir punah, masuk kategori satwa langka dan
dilindungi, agar tidak berlebihan dalam mengeksplotasi hewan yang dalam
46

Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya.
47
Undang-undang No 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

27

kategori langka secara berlebihan agar tidak menyebabkan kepunahan dan
terganggunya ekosistem kehidupan alam.
Walaupun diantara dikedua aturan tersebut ( hukum positif dan hukum
Islam) terdapat beberapa perbedaan, namun keduanya juga mempunyai
beberapa bentuk persamaan yang menunjukkan bahwa agama Islam dan
negara mempunyai tujuan yang sama bahwa satwa merupakan salah satu
entitas yang ada di dunia ini yang walaupun dalam beberapa hal boleh
dimanfaatkan oleh manusia (makan, menunggangi, dan lain-lain) namun
bukan berarti harus dieksploitasi sehingga mengancam eksistensi dan
ekosistem dari satwa tersebut.48

48

Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa: kajian fiqh dan hukum positif tentang perburuan
satwa, (Jakarta: Al-Maslahah, Volume 13, Nomor 1 2017), hlm.110

BAB III
GAMBARAN UMUM KELURAHAN PASAR RANTAU PANJANG
KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN
A. Sejarah Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin
Rantau Panjang, merupakan salah satu nama Kelurahan yang ada di
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Warga
Kelurahan Pasar Rantau Panjang dikenal sebagai Suku Batin V merupakan
keturunan Proto Melayu, diyakini ribuan tahun lalu nenek moyang mereka
bermigrasi dari Cina Selatan menuju Indonesia. Menyusuri sungai Batanghari
di Jambi menuju hulu, di Bangko, rombongan ini berpisah. Satu kelompok
berbelok menuju Tabir dan yang lainya terus ke hulu menuju Kerinci.49 Asal
mula penduduk penduduk marga batin V berasal dari 60 tumbi atau keluarga.
Ke-60 keluarga ini terus menyusuri sungai tabir hingga ke ujung tanjung
muaro semayo dan dari sini mereka menyebar ke-5 tempat untuk membuat
masing-masing kampung atau dusun antara lain: 19 tumbi tinggal di ujung
muaro semayo dan membuat sebuah dusun, yaitu dusun lamo ( Kampung
Baruh) sampai sekarang Dusun ini masih utuh. Sedangkan 41 keluarga
lainnya terus menyelusuri sungai hingga ke hulu sungai tabir. Sebanyak 14
keluarga mendirikan dusun seling, 9 keluarga mendirikan Dusun Kapuk, 13
keluarga mendirikan Dusun Pulau Aro dan Dusun Muaro Jernih. Tanjung
Muaro semayo berasal dari kata Perjanjian disitulah pertama kalinya ke-60

49

https://www.google.co.id/amp/s/dananwahyu.com diakses tanggal 04 November 2020

23:13 wib.
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keluarga ini mengadakan perjanjian setelah meninggalkan Koto Rayo
kemudian Tanjung Muaro semayo Berubah menjadi Rantau Panjang.50
B. Letak geogrfis Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin.
Kelurahan Pasar Rantau Panjang terletak di Kecamatan Tabir, Kabupaten
Merangin, yang luas wilayahnya 333,33 km 2 sekarang Kecamatan Tabir
terdiri 4 Desa/ Kelurahan diantaranya:
1. Mampun.
2. Pasar rantau panjang ( Desa Rantau Panjang).
3. Kampung Baruh.
4. Dusun Baru

(Sumber gambar : Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang)

50

https://camattabir.blogspot.com/2014/12/sejarah-kecamatan-tabir-rantau-panjang.com
diaksel tangal 05 Nov 2020 20:46 wib
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Dahulunya di Kecamatan Tabir Kepala Dusun itu disebut dengan pasirah
yaitu yang disebut sekarang ini adalah Kepala Dusun atau Kepala Desa.
Dimana Kecamatan Tabir, Terpecah Menjadi 8 Kecamatan diantaranya:
1.

Kecamatan Tabir

2.

Kecamatan Tabir Ulu

3.

Kecamatan Tabir Barat

4.

Kecamatan Tabir Lintas

5.

Kecamatan Margo Tabir

6.

Kecamatan Tabir Ilir

7.

Kecamatan Tabir Timur

8.

Kecamatan Tabir Selatan.51

C. Realita sosial
Masyarakat Kelurahan Pasar Rantau Panjang pada umumnya tergolong
masyarakat menengah kebawah, dengan mata pencaharian sehari-hari,
seperti: bertani, dan berkebun. Namun sekarang sudah banyak yang memulai
mata pencaharian yang baru seperti ngarai (mendulang) emas, yang dilakukan
di tanah atau lahan sendiri dengan skala yang kecil seperti menggali lubang di
tanah, tapi bagi setengah masyarakat yang memiliki dana yang lebih sudah
melakukan penambangan emas menggunakan mesin (dompeng) dan ini
memakan lahan yang besar, tak jarang juga masyarakat setempat menyewa
lahan dari warga lain untuk diolah atau ditambang emas yang ada di tanah
yang di sewa tersebut. dan yang awalnya sebagian warga atau masyarakat
51

https://camattabir.blogspot.com/2014/12/sejarah-kecamatan-tabir-rantau-panjang.com
diaksel tangal 05 Nov 2020 20:46 wib
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Kelurahan Pasar Rantau Panjangmelukan perburuan/ berburu semata-mata
sebagai pengisi waku senggang atau layaknya hobi, dengan bermacammacam hewan buruan.
a. Jumlah penduduk
Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kelurahan Pasar
Rantau Panjangpada 2 tahun trakhir yaitu 2019-2020. Mengalami
peningkatan secara drastis.52
Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kelurahan
Pasar Rantau Panjang.53
No
Desa/Kelurahan
Jumlah Penduduk
1

2019

2020

11.687

11.987

Pasar Rantau
Panjang

52

Wawancara bersama Masduki, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin, pada Tanggal 7 Oktober 2020
53
sumber data: badan statistik Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang 2020
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DESA RANTAU PANJANG

Jumlah Penduduk

0
1

0

11,687

11,987

2019
0

2020

DATA PENDUDUK 2 TAHUN TERAKHIR

(sumber data: badan statistik Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang
2020)
Wilayah Kelurahan Pasar Rantau Panjang dibagi menjadi 8 Rukun
Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sebanyak 11,987 jiwa dengan
memiliki 784 KK.
Dengan pembagian menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 5.493 jiwa
dan perempuan sebanyak 6.494 jiwa

Tabel 2
Jumlah Penduduk keseluruhan berdasarkan Rukun Tetangga (RT).54
Jumlah
No
Rukun Tetangga
Penduduk
Kepala Keluarga
1.

RT O1

333 Jiwa

90

2.

RT 02

748 Jiwa

140

54

Sumber data: badan statistik kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang 2020
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3.

RT 03

1031 Jiwa

82

4.

RT 04

1605 Jiwa

70

5.

RT 05

934 Jiwa

74

6.

RT 06

2021 Jiwa

83

7.

RT 07

2800 Jiwa

94

8.

RT 08

2515 Jiwa

115

(Sumber data: badan statistik Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang
2020)

PEMBAGIAN PENDUDUK
BERDASARKAN GENDER
7000

6,494

6000
5000
4000

LAKI-LAKI

3000

PEREMPUAN

2000
5.493

1000
0
1

2

b. Struktur pemerintahan
Struktur pemerintahan desa merupakan gambaran dari susunan dari
organisasi desa dalam pemerintahan dan susunan para aparat desa, untuk
lebih jelasnya tentang tugas pemerintahan Desa Rantau Panjang, berikut
ini dijelaskan tentang tugas-tugas pemerintah desa :
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1.

Kepala desa atau Kelurahan berfungsi yaitu bertanggung jawab atas
jalannya kegiatan roda pemerintahan di tingkat desa dengan sering
melakukan koordinasi atau melalui kerja sama dengan aparat desa.55

2.

Sekretaris desa yaitu bertanggung jawab di semua kegiatan baik di
bidang administrasi atau surat menyurat dan pengarsipan surat masuk
atau surat keluar.

3.

Kasi keuangan yaitu melakukan pembayaran baik itu di bidang
pendanaan perlengkapan kantor dan juga berfungsi merincikan semua
kegiatan yang ada dalam desa tersebut.

4.

Kasi umum yaitu berfungsi melakukan pengetahuan dan dan
perlengkapan perkantoran yang di anggap perlu.

5.

Kasi pemerintahan bertanggung jawab atas kegiatan yang ada dan
melakukan koordinasi dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan
pemerintahan.

6.

Kasi pembangunan yaitu melakukan koordinasi dan pendataan tentang
pembangunan Desa atau Kelurahan

7.

Kasi kesra yaitu melakukan pembinaan terhadap mayarakat baik itu di
bidang agama, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya.

8.

BPD berfungsi menetapkan peraturan Kelurahan/Desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat.56

55

dokumentasi Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin, 11 Oktober 2020
56
Dokumen Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, 11
Oktober 2020
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Tabel 3
Struktur pemerintah Kelurahan Pasar Rantau Panjang berdasarkan
Jabatan.57
NAMA

JABATAN

MASDUKI, S.H

Pak Lurah

Zam Hikmah, S. Sos

Sekretris

Jen Afriani, Amd

BPD

Hj Zubaidah

Kasi umum

Hamzah, S. Pd

Kasi pemerintahan

Kiki Febrian

Kasi pembangunan

Poppy Zuliandri, S.T
Siti Hafsah, S. Pd

Kasi keuangan
Kasi kesra

(Sumber : dokumentasi Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang2020).
c. Agama merupakan suatu kepercayaan, keyakinan, dan pedoman serta
petunjuk bagi setiap manusia. Melalui pemahaman agamanya, manusia
dapat mengetahui tentang ke Esaan sang Khalik.58

57

Dokumentasi Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin, 11 Oktober 2020
58
Wawancara bersama Masduki, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin, pada Tanggal 7 Oktober 2020
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Tabel 4
Jumlah Penduduk Kelurahan Pasar Rantau Panjang Berdasarkan Agama.59
No

Agama

Jumlah Penganut

Keterangan

1.

Islam

2.000

Mayoritas

2.

Kristen

35

Minoritas

(Dukemtasi Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang11 Oktober 2020)
Dari data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Pasar
Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah mayoritas
beragama Islam Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin juga
menunjukkan bahwa kehidupan beragama Kelurahan Pasar Rantau
Panjang cukup baik, kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a.

Pengajian (tahlilan)
Kegiatan tahlilan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan
Tabir Kabupaten Merangin berlangsung secara rutin di sebagian RT
setiap hari Selasa malam Rabu, untuk tempat pelaksanaannya diacak
secara bergiliran.

b.

Pengajian BKMT
Kegiatan BKMT tersebut juga di selenggarakan secara rutin setiap
hari jum’at sore, kegiatan ini di ikuti oleh ibu-ibu.

c.

Peringatan hari besar Islam
Untuk kegiatan peringatan hari besar Islam biasanya selalu
diperingati baik secara sederhana ataupun besar-besaran. Kegiatan ini
biasanya dilaksanakan disetiap Masjid atau Mushollah yang ada di

59

Dokumentasi Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang, 11 Oktober 2020
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Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten
Merangin.
Tabel 5
Sarana Ibadah Kelurahan Pasar Rantau Panjang.60
No

Sarana Ibadah

Jumlah

1.

Masjid

2

2.

Mushola

5

(Sumber Data: Dokumentasi Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang
2020)
D. Data perburuan satwa liar yang dilindungi di Kelurahan Pasar Rantau
Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin
Pada Tanggal 28 Maret 2020, di Desa Rantau Panjang, sedang
berlangsung pelelangan daging satwa yang tergolong satwa yang dilindungi
dalam keadaan mati dan utuh, yaitu hewan berjenis Rusa yang diperkirakan
memiliki berat mencapai 80 Kilogram.61
Pada tahun 2017 di Kelurahan Pasar Rantau Panjang tepatnya di
dusun Sektor, pada bulam Juli salah satu warga dengan rekanya berhasil
mendapatkan hewan buruan berupa 1 ekor rusa jantan, dengan berat
diperkirakan 99 Kilogram.62

60

dokumentasi Kantor Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten
Merangin, 11 Oktober 2020
61
Observasi perburuan satwa yang dilindungi di Dusun Pasar Senen, Kelurahan Pasar
Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, tanggal 28 Maret 2020
62
Wawancara bersama Samsudin, ketua Rt 01 Dusun Sektor, Kelurahan Pasar Rantau
Panjang, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, pada Tanggal 7 Oktober 2020
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Pada tahun yang sama di bulan yang berbeda yaitu bulan
September 2017, warga atau masyarakat Kelurahan Pasar Rantau Panjang
tepatnya Dusun Sektor kembali mendapatkan hasil buruan 1 ekor Kijang
berjenis kelamin betina, dengan berat bobot lebih Kurang 16 kilogram. 63
Tabel 6
Data Hewan Buruan.64
No.

Data perburuana satwa yang dilindungi di Desa Rantau Panjang

1

Tahun

Jenis Hewan

Bobot (Kg)

2

2017

Rusa

80 kg

3

2017

Rusa

99 kg

4

2020

Kijang

16 kg

Tabel 7
Data Hewan Buruan yang di proses secara Hukum
Data perburuan satwa yang terjadi di Merangin di proses secara
No.
hukum
1

Tahun

Jenis Hewan

Bobot (Kg)

Kulit Harimau
2

2017

Sumatera dan 1

28 kg

Tanduk Rusa

63

Wawancara bersama Samsudin, ketua Rt 01 Dusun Sektor, Kelurahan Pasar Rantau
Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, pada Tanggal 7 Oktober 2020
64
Wawancara bersama Samsudin, ketua Rt 01 Dusun Sektor, Kelurahan Pasar Rantau
Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, pada Tanggal 7 Oktober 2020
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Rusa, Kijang
3

2017

Gading Gajah,

99 kg

Kulit Harimau
4

2018

Rusa

16 kg

BAB IV
PERBURUAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KELURAHAN
PASAR RANTAU PANJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
A. Tinjauan Hukum Terhadap Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi di
Kelurahan Pasar Rantau Panjang dari Segi Hukum Positif dan Hukum
Islam.
1. Penegakan hukum dari segi hukum positif
Hukum Positif Indonesia merasa penting untuk mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan berburu, selain membolehkan untuk berburu, hukum
perburuan langsung dikaitkan dengan masalah melestarikan kekayaan
alam sebagaimana yang tercamtum dalam penjelasan umum Undangundang Nomor 5 tahun 1990.65 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun
1994 tentang Perburuan dan Satwa Buru.66
Di dalam hukum positif sudah dijelaskan dengan dikeluarkanya
Undang-undang no 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut hukum positif

terhadap

perburuan satwa liar yang dilindungi setiap bentuk kegiatan perburuan
dan perdagangan satwa yang dilindungi merupakan bentuk tindak pidana
yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam
Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang No 5 tahun

65

Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya.
66
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan dan Satwa Buru
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1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang
berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang dilarang untuk:
a.

b.

c.
d.

e.

Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan hidup.
Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan mati.
Mengeluarkan sawa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia
ketempat yang lain di dalam atau di luar Indonesia.
Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang
dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari
suatu tempat di Indonesia ke tempat yang lain di dalam atau di luar
Indonesia.
Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan
atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. 67

Maka agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2)
Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang maka perlu ada sanksi.
Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk melindungi
satwa yang dilindungi, berbunyi:
Ayat (2)

Ayat (4)

67

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat 1 dn 2 serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 100 .000 .000, 00 (seratus juta rupiah).
Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran
terhadap ketentua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dan (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).68

Pasal 21 Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya.
68
Pasal 40 Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya.
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didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam
pasal 56, yang berbunyi:
Ayat (1)

Ayat (2)

Barang siapa yang melakukan perdagangan satwa liar yang
dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang
dilarang menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang No 5
tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya.
Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dengan
serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyakbanyaknya Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan
atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.69

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kapolsek Kelurahan Pasar
Rantau Panjang yaitu: Zuhri.M mengatakan bahwa hukum atau undangundang itu memang sudah ada, dan bukan berarti belum ditegakkan akan
tetapi hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari aparatur hukum yang
kurang melakukan sosialisai kepada masyarakat penduduk Kelurahan
atau Kelurahan, memberi pemahaman terkait sanksi dan hukum tentang
perburuan satwa liar yang dilindungi itu, dilarang dan dapat dipidanakan,
dengan kata lain penerapan aturan-aturan dari hukum positif yang kurang
berjalan dengan baik.70
Hal ini juga ditambah dengan hasil wawancara bersama Kepala
Kelurahan Pasar Rantau Panjang yakni Bapak Masduki, yang lebih
kurang menyatakan hal yang sama terkait penerapan aturan dari hukum

69

Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan Satwa Liar
70
Wawancara bersama, Zuhri.M, Kapolsek Kelurahan Pasar Rantau Panjang, 06 Oktober
2020.

43

positif yang belum atau tidak dijalankan, yaitu tentang perburuan satwa
liar yang terjadi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang. 71
Berdasarkan dengan penjelasan hasil wawancara, undang-undang
beserta peraturan pemerintah di atas, masyarakat di Kelurahan Pasar
Rantau Panjang kerap kali melakukan perburuan liar, hal ini disebabkan
baik dari faktor ekonomi, hobi dan sebagainya. Untuk itu agar tidak
terjadi lagi perburuan satwa liar yang dilindungi di Kelurahan Pasar
Rantau Panjang diberikan solusi baik secara lansung dan tidak lansung
contoh: pemberitahuan atau penyuluhan pemahaman terkait dilarangnya
perburuaan satwa yang termasuk kategori dilindungi sedangkan yang
secara tidak lansung bisa melalui pemberitahuan di spanduk, selebaran,
pamplet dan lain sebagainya.
Pentingnya peran penegakan hukum dalam memberantas suatu
tindak pidana adalah berdasarkan konsep system peradilan pidana
terpadu (integrated criminal justice system). Guna melindungi satwa dari
kepunahan, sehingga harus tetap dijaga kelestarian dengan penegakan
hukum oleh penegak hukum. Terkait dengan penegakan hukum. Guna
melindungi satwa dari kepunahan, sehingga harus tetap dijaga kelestarian
dengan penegakan hukum oleh penegak hukum. Terkait dengan
penegakan hukum, Lawrence M. Fredmen membagi tiga komponen
terdiri atas struktur hukum, subtansi hukum (Peraturan Perundangundangan), dan kultur hukum atau budaya hukum.
71

2020.

Wawancara bersama, Masduki, Kepala Kelurahan Pasar Rantau Panjang, 06 Oktober
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Namun dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat setempat
dan perhatian dari aparat penegakan hukum, akan tentang dilarangnya
perburuan satwa yang terkategorikan satwa yang dilindungi, meyebabkan
di Kelurahan Pasar Rantau Panjang masih sering terjadi perburuan hewan
atau satwa langka tersebut.72 sehingga sampai sekarang belum ada
tindakan dari aparat Polsek ataupun Polres Merangin memberi
penyuluhan atau pemahaman secara hukum terhadap masyarakat, jikalau
hewan yang diburu sudah masuk kategori satwa yang dilindungi.
Sedangkan secarara hukum Islam, kebanyakan masyarakat mengabaikan
pentingnya menjaga dan memelihara satwa dan alam yang ada, apalagi
ditunjang dengan tuntutan kehidupan yang memerlukan biaya, tentu saja
membuat hewan seperti: Rusa, Kijang, Kancil, Landak dan lainnya,
sebagai incaran dalam menambah kebutuhan sehari-hari baik sandang
ataupun pangan.
Berdasarkan teori penegakan hukum dapat disimpulkan bahwa
penegakan hukum terhadap perburuaan satwa liar yang dilindungi di
Kelurahan Pasar Rantau Panjang belum berjalan dengan baik, karena dari
salah satu komponen dari penegakan hukum tersebut, yaitu: kultur atau
budaya hukum tidak terpenuhi dengan baik.73

72

Wawancara, bersama, Zuhri.M, Kapolsek Kelurahan Pasar Rantau Panjang, tanggal 06
Oktober 2020.
73
Satjibto Raharjo, Ilmu Hukum, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
hlm.53.
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2. Penegakan hukum dari segi hukum Islam
Konsesus ulama menyatakan bahwa hukum asal perburuan adalah
mubah dan hukum asal buruan adalah halal.74 Sedanngkan Imam Malik
memakruhkan perburuan Satwa apabila tujuannya adalah

Israf

(

berlebih-lebihan). Abdrrahman Juzairy75 mengharamkan perburuan satwa
apabila menyebabkan kerusakan bagi pertanian, kekacauan bagi tempat
tinggal dan tujuan perburuan adalah senang-senang dan main-main.
Selanjutnya Ulama Muta’akhkhirin dari Mazhab Maliki memperinci dan
memilah-milah bahwa bagi sebagian Manusia hukumnya Mandub dan
sebagian Manusia lainya adalah Makruh bahkan Haram hukumnya bagi
sebagian manusia.76
Salah satu peryataan masyarakat yang ikut berburu satwa liar yang
dilindungi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang mengatakan bahwa ia
melakukan perburuan tersebut, selain untuk memenuhi bahan pangan
tetapi juga untuk menambah penghasilan, karena banyak masyarakat
sekitar yang berpartisipasi membeli untuk dikonsumsi, dan dari segi
hukum pada saat itu tidak ada yang menjelaskan padanya bahwa itu
dilarang.77 Hingga saat ini sesekali ia melakukan perburuan walaupun
terkadang tak mendapatkan hewan buruan.

74

Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa (kajian fiqh hukum positif tentang perburuan
satwa), Jurnal Al-Maslahah, vol 13, Nomor 1, (1 April 2017), hlm. 113.
75
Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa (kajian fiqh hukum positif tentang perburuan
satwa), Jurnal Al-Maslahah, vol 13, Nomor 1, (1 April 2017), hlm. 113.
76
Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa (kajian fiqh hukum positif tentang perburuan
satwa), Jurnal Al-Maslahah, vol 13, Nomor 1, (1 April 2017), hlm. 114.
77
Wawancara bersama Bapak Harman, masyarakat sekaligus pemburu, tanggal 06
Oktober 2020
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Berikut ayal suci Al-Qur’an yang mengatur dalam Hukum Islam
yang dengan jelas menerangkan tentang perburuan. Allah Subhanahu Wa
Ta'ala berfirman:

ْ َّ ٍَْ ٰا َيُ ُ ْٰٕٓا اَ ْٔفُ ْٕا ِثبنْ ُعقُ ْٕ ِۗ ِد اُ ِحهَُّٚٓب انَّ ِزَٰٚٓبٰٚ
ْ ُك ْىَٛ ُ ْت ٰهٗ َعهٚ  ًَخُ ْاَلَ َْ َع ِبو اِ ََّل َيبْٛ ِٓ َت نَ ُك ْى ث
ّ ٰ ٌَّ ِ ِذ َٔاَ َْتُ ْى ُحش ُِۗو اْٛ ص
 ُذْٚ  ُِشٚ َحْ ُك ُى َيبٚ ََّللا
َّ  َش ُي ِحهِّٗ انْٛ َغ
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan
disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan
yang Dia kehendaki.78"(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1)

ٰۤ
ٰ
٘ َٔ ََل
َ َّللا َٔ ََل ان َّشٓ َْش ْان َحـ َشا َو َٔ ََل ْانَٓ ْذ
ِ ّ  ٍَْ ٰۤ ٰا َيُُ ْٕا ََل تُ ِحهُّ ْٕا َش َعبٰٓ ِئ َشَُّٚٓب انَّ ِزَٚـبٰٚ
ِۗۗ َجْـتَ ُُ ْٕ ٌَ فَعْ ًَۤ ِّي ٍْ َّسثِّ ِٓ ْى َٔ ِسظْ َٕا ًَبٚ ْتَ ْان َحـ َشا َوَٛ ٍَْ انْجْٛانقَ ٰۤ ََۤ ِئ َذ َٔ َ َٰۤل ٰا ِّي
ٍِ ص ُّذ ْٔ ُك ْى َع
َ ٌْ ََجْ ِش َيُ َّ ُك ْى َشُ َٰب ٌُ قَ ْٕ ٍو اٚ َٔ ِا َرا َحهَ ْهتُ ْى فَب صْ طَب ُد ْٔا ِۗۗ َٔ ََل
ْان ًَس ِْج ِذ ْان َحـ َشا ِو اَ ٌْ تَ ْعتَ ُذ ْٔا ۗ َٔتَ َعب ََُٔ ْٕا َعهَٗ ْان ِجشِّ َٔا نتَّ ْق ٰٕٖ ۗ َٔ ََل
ّ ٰ ٌَّ َّللاَ ِۗۗ ِا
ّ ٰ اَل ْث ِى َٔا نْ ُع ْذ َٔا ٌِ ۗ َٔا تَّقُٕا
ة
ِ  ُذ ْان ِعقَبْٚ َّللاَ َش ِذ
ِ ْ َٗتَ َعب ََٔ ُ ْٕا َعه
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan
(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid
(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan
(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan
Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram,
maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai
kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka
menghalang-halangimu dari Masjidilharam mendorongmu
berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh,
Allah sangat berat siksa-Nya.79"(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

ٰٓ
۟ ُ ٍُ َءايٚ
َّ َ ْجهُ َََّٕ ُك ُىَٕٛا ن
َ ْعهَ َىٛ ُك ْى َٔ ِس َيب ُح ُك ْى ِنٚ ِذْٚ َ ِذ تََُبنُ ٰٓۥّ ُ أْٛ ص
َّ ٱَّللُ ِث َش ْٗ ٍء ِّي ٍَ ٱن
َ َ َُّٓب ٱنَّ ِزََٚأٰٚ
َّ
ىِٛك فَهَ ۥُّ َع َزاة أَن
َ ت ۚ فَ ًَ ٍِ ٱ ْعتَ َذ ٰٖ ثَ ْع َذ ٰ َر ِن
ِ ْٛ َُ َخَبفُ ۥُّ ِث ْٲنٚ ٍٱَّللُ َي
78
79

QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1
QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2
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Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Allah pasti akan menguji
kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu
peroleh dengan tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui
siapa yang takut kepada-Nya, meskipun dia tidak melihat-Nya.
Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan
mendapat azab yang pedih. 80" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 94)

 ُذْٛ ص
َ  ُك ْىْٛ ََّب َس ِح ۚۗ َٔ ُح ِّش َو َعهٛ ُذ ْانجَحْ ِش َٔغَ َعب ُيّٗ َيتَب عًب نَّـ ُك ْى َٔنِه َّسْٛ ص
َ اُ ِح َّم نَـ ُك ْى
ّ ٰ ْانجَـ ِّش َيب ُد ْيتُ ْى ُح ُش ًيب ِۗۗ َٔا تَّقُٕا
ٌَ ُْٔ  ِّ تُحْ َششْٛ ََّللاَ انَّ ِز ْٰۤ٘ اِن
Artinya: "Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang
berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan
bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan
atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang
ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu
akan dikumpulkan (kembali).81" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 96)
Di dalam hukum Islam juga memberikan hukuman atau sanksi bagi
pemburu satwa liar yang dilindungi karena tindakan tersebut bisa
menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem. Sanksi berupa Hudud yang
memberi efek jera seperti: ta’zir, denda, rajam, pengasingan, dan sanksi
yang paling berat berupa hukuman mati.

ْ َظََٓ َش ْانفَ َسب ُد فِٗ ْانجَشِّ َٔا ْنجَحْ ِش ثِ ًَب َك َسج
ْْ٘ط انَّ ِز
َ قَُٓ ْى ثَعْٚ ُ ِزِٛس ن
ِ  ِذٖ انَُّبْٚ َت ا
ٌَ ُْٕ َشْ ِجعٚ َع ًِهُ ْٕا نَ َعهَُّٓ ْى
Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan
yang benar). 82" (QS. Ar-Rum 30: Ayat 41).
Hukum Islam mengatur perburuan agar manusia mendapatkan yang
terbaik dalam hal makanan dan untuk menguji manusia dalam hal
ketaatan kepada Allah SWT.

80

Q.S. Al-Ma'idah 5: Ayat 94
Q.S. Al-Ma'idah 5: Ayat 96
82
QS. Ar-Rum 30: Ayat 41
81
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Hadits Nabi tentang larangan membunuh hewan sembarangan dengan
berburu:

 ِّ انشُّ ٔ ُح غ ََشظًبِٛئًب فْٛ َل تَتَّ ِخ ُزٔا َش
Artinya : “Janganlah menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai target
sasaran berburu (memanah, menembak dan lain-lain) (HR. Muslim
danAn-Nasa’i)83
Secara garis besar hewan yang boleh diburu dikelompokkan menjadi
dua: yaitu hewan air dan hewan darat, dan termasuk burung-burung.
Hewan air halal hukumnya meskipun sudah menjadi bangkai. Ditinjau
dari tujuan perburuan, hewan buruan dibagi menjadi dua: yaitu hewan
yang diburu untuk dimakan dan tidak untuk dimakan.84
Selanjutnya, Fuqaha’ meyatakan bahwa seseorang diperbolehkan
menjadi pemburu yang hewan buruannya halal apabila memenuhi syaratsyarat sebagai berikut.85
1.

Pemburu adalah seorang muslim atau ahli kitab. Halalnya buruan
ahli kitab dengan syarat-syarat ketika melempar alat berburu tidak
menyebut nama lain selain nama Allah seperti: salib atau yesus dan
tidak disyaratkan tasmiyah dalam hukum ahali kitab.

2.

Pemburu adalah seorang yang Balig dan berakal

3.

Pemburu bukanlah seorang muhrim haji dengan kalsifikasi hewan
buruannya adalah hewan darat, namun apabila hewan air maka halal
buruanya dan pemburu tersebut tidak tekena sanksi.86

83

Hadits Riwayat Muslim danAn- Nasa’i
Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa (kajian fiqh hukum positif tentang perburuan
satwa), Jurnal Al-Maslahah, vol 13, Nomor 1, (1 April 2017), hlm. 114
85
Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa (kajian fiqh hukum positif tentang perburuan
satwa), Jurnal Al-Maslahah, vol 13, Nomor 1, (1 April 2017), hlm. 114
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4.

Pemburu harus berniat berburu sebelum melakukan perburuan, dan
apabila

seorang

melemparkan

senjatanya

sembarangan

dan

mengenai hewan maka hewan tersebut tidak halal dimakan
5.

Pemburu ketika melemparkan alat buru harus menyebut nama Allah
(Tasmiah).

6.

Pemburu apabila menggunakan alat buru berupa hewan pemburu
maka hewan tersebut harus benar-benar dia yang melepaskan dan
memerintahkan untuk berburu dan pemburu tersebut telah berniat
dan menyebut nama Allah.
Pemburu di Kelurahan Pasar Rantau Panjang memenuhi syarat-

syarat di atas. Dengan catatan meskipun halal namun hewan tersebut
temasuk langka dan dilindungi sehingga hukum buruan yang
diperbolehkan menjdi dilarang.
Selain mengatur tentang orang yang berhak menjadi pemburu
hewan, Ulama Fiqh juga mengatur tentang alat yang boleh diapakai
untuk berburu ada dua macam yaiu: yang berupa benda dan berupa
hewan pemburu. Alat yang berupa benda juga dibagi menjadi dua yaitu:
benda tajam dan benda yang tidak tajam. Demikian juga hewan pemburu
ada yang berupa anjing dan sejenisnya seperti harimau dan singa serta

86

Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa (kajian fiqh hukum positif tentang perburuan
satwa), Jurnal Al-Maslahah, vol 13, Nomor 1, (1 April 2017), hlm. 115
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hewan pemburu yang berupa burung-burung seperti Elang dan
Rajawali.87
a.

Alat berburu yang berupa benda.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, alat berburu yang berupa
benda ada dua macam benda tajam dan benda tidak tajam
1.

Alat berburu yang berupa benda tidak tajam
Alat berburu yang berupa benda yang tida tajam
contohnya batu dan tongkat. dalam fiqh ulama mempunyai tiga
pendapat yang berbeda yaitu:
a)

Sebagian membolehkan tapi harus dengan disembelih
apabila didapati masih hidup, dan jka hewan buruan mati
karena benda tadi tanpa disembelih maka hewan buruan
tidak halal

b)

Sebagian membolehkan secara mutlak

c)

Sebagin lagi membedakan anatara yang bisa melukai
karena bisa mengeluarkan darah hewan buruan dengan
yang tidak bisa mengeluarkan darah. Maka apabila hewan
buruan terluka ia menjadi halal dan apabila tidak maka
hewan buruan haram. Pendapat ini berasar pada sifat dari
alat buru yang melukai hewan buruan bukan pada bentuk
alat berburu.

2. Alat berburu dari benda yang tajam
87

Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa (kajian fiqh hukum positif tentang perburuan
satwa), Jurnal Al-Maslahah, vol 13, Nomor 1, (1 April 2017), hlm. 116

51

Syarat-syarat bagi alat berburu yang berupa benda tajam yaitu 88:
1.

Hewan peburu tersebut harus terlatih, bukti terlatih bagi
hewan pemburu yang berupa, Anjing, singa, dan Harimau
yaitu: apabila dipanggil tuannya ia akan menjawab,
diperintah untuk berburu ia akan berangkat berburu,
dicegah ia akan tercegah atau diam ditempat. Untuk syarat
tidak berlaku bagi Singa, Harimau dan semacamnya.
Bukti terlatih bagi hewan pemburu yang berupa burung

yaitu apabila dipanggil tuanya dia akan menjawab, apabila
diperintah untuk berburu dia akan berangkat berburu.
2.

Tidak memakan bagian dari hewan buruan. Maka apabila
hewan buruan telah dimakan sebagian maka tidak halal

3.

Harus melukai hewan buruannya. Maka apabila hewan
pemburu membunuh hewan buruannya dengan cara
membanting

mencekik,

melemparkan,

ataupun

menindihnya dengan berat tubuhnya maka hewan tersebut
tidak halal.
b.

Syarat-syarat hewan yang diburu.
Tidak semua hewan halal untuk dimakan dengan cara diburu,
ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu
diantaranya89:
1. Halal dagingnya.
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Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa (kajian fiqh hukum positif tentang perburuan
satwa), Jurnal Al-Maslahah, vol 13, Nomor 1, (1 April 2017), hlm. 116.
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Seluruh ulama menegaskan bahwa syarat yang paling
utama dalam hal kehalalan hewan yang matinya dengan cara
diburu adalah hewan itu sendiri harus termasuk jenis hewan yang
hala dagingnya sejak semula.
2. Mutawahhisy
Yang dimaksud dengan hewan muawahhisy adalah hewan
yang hidup secara liar di alam bebas dimana cirinya tidak bisa
ditangkap begitu saja kecuali dengan penangkap khusus.
3. Bukan hewan tanah haram
Hewan yang menjadi penghuni tanah haram hukumnya
haram untuk diburu. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

َّ ٌَّ ِإ
 ََٔلَ ت َِحم ِْلَۗ َح ٍذ ثَ ْع ِذ٘ إََِّ ًَبَّٙللاَ َح َّش َو َي َّكخَ فَهَ ْى ت َِحم ِْلَۗ َح ٍذ قَ ْج ِه
ْ َُّحه
َع ُذ َش َج ُشَْب ََٔل
َ ُ ْعٚ َ ُْختَهَٗ خَ َََْۤب ََٔلٚ َبس َل
ٍ َََٓ ٍْ  َسب َعخً ِيٙت ِن
 ُذَْبْٛ ص
َ َُُفَّ ُشٚ
Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan tanah
Mekkah, maka tidak halal bagi siapa pun sebelum Aku dan
sesudahku untuk menebang pohonnya dan memburu hewanhewannya”. (HR. Bukhari)90
4. Matinya karena peluru senjata
Disyaratkan agar hewan yang diburu itu menjadi halal
dagingnya, ketika ditembakkan dengan senjata, baik anak panah,
tombak atau peluru panas, hewan itu mati saat itu juga atau
beberapa saat namun tidak terlalu lama. Bila hewan itu masih
hidup terus dalam waktu yang lama, dengan hidup yang normal,
90
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baru kemudian mati, ada kemungkinan hewan itu tidak mati
karena sebab panah si pemburu. Maka hewan itu tidak halal
dimakan dan statusnya menjadi bangkai.
5. Tidak menghilang terlalu lama
Syarat lainnya adalah hewan yang sudah terkena tembakan
itu tidak menghilang dalam waktu yang lama. Sebab bila hewan
yang sudah kena tembak itu sempat menghilang dalam waktu
lama, dan pemburunya sudah menyelesaikan perburuannya, baru
kemudian hewan itu ditemukan dalam keadaan mati, ada
keraguan bahwa hewan itu mati bukan karena peluru, tetapi juga
ada unsur pembunuh yang lain.91
Hukum Islam memperbolehkan siapa saja untuk berburu, untuk
membasmi hama, sedangkan hukum positif hanya memperbolehkan
petugas yang ditunjuk pejabat yang berwenang untuk mengendlikan
populasi satwa maupun satwa yang menjadi hama. Dalam hukum Islam
memberi beberapa syarat bagi hewan buruan agar halal dimakan.92
sedangkan hukum positif memperbolehkan berburu satwa dengan syarat
yaitu: liar dan tidak dilindungi. Jadi dalam hukum positif syarat
berdasarkan dilindungi atau tidaknya, satwa liar bukan dari segi halal
haramnya.

91

92
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Sehingga penegakan hukum perburuan satwa liar yang dilindungi di
Kelurahan Pasar Rantau Panjang, baik itu dari segi hukum positif
maupun hukum Islam belum bejalan. Hal ini buktikan dengan hasil
wawancara bersama tokoh adat, yakni pak Samsudin menyebutkan.
Bahwa selain kurangnya pengetahuan dibidang hukum dan sanksi
yang berlaku terkait perburuan satwa liar yang dilindungi, dan kurangnya
pemerhatian dari aparatur hukum menyebabkan perburuan ini menjadi
kegiatan yang biasa dilakukan sebagian penduduk Kelurahan, karna
selain menganggap satwa ini sebagai hama bagi kebun miliknya dan juga
bisa untuk menanbah pemasukan dan bahan pangan.93
Sedangkan bahwasanya aturan negara bisa menjadi aturan hukum
Islam, dalam bentuk perundang-undangan atau pemerintah seperti yang
diterangkan pada Al-Qur’an Surah An-Nisa’ 4: ayat 59, sebagai berikut:

ّ ٰ ْـعُٕاٛ ٍَْ ٰا َيُُ ٰۤ ْٕا اَ ِغَُّٚٓب انَّ ِزَٚـبٰٰٚۤ
ۗۚ ْـعُٕا ان َّشس ُْٕ َل َٔاُ ٔنِٗ ْاَلَ ْي ِش ِيُْ ُك ْىَّٛللاَ َٔاَ ِغ
ٰ
ٰ
َّلل
ِ ّ َّللا َٔا ن َّشس ُْٕ ِل اِ ٌْ ُك ُْـتُ ْى تُ ْؤ ِيُ ُ ْٕ ٌَ ِثب
ِ ّ َٗ ٍء فَ ُش ُّد ُِْٔ اِنْٙ  َشْٙ ِفَبِ ٌْ تََُب صَ ْعتُ ْى ف
ٰ ْ ـٕ ِو
ًَْۤ ِٚٔ ْْش َّٔاَحْ َس ٍُ تَأٛ َك خ
َ ِاَل ِخ ِش ِۗۗ ٰرن
ْ ََْٛٔا ن
Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang
kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.".(QS. An-Nisa' 4: Ayat 59).94
Walaupun diantara kedua aturan tersebut (Hukum Positif dan
Hukum Islam) terdapat beberapa perbedaan, namun keduanya juga
mempunyai beberapa bentuk persamaan yang menunjukkan bahwa
agama Islam dan negara mempunyai tujuan yang sama bahwa satwa
merupakan salah satu entitas yang ada di Dunia ini yang
93

walaupun

Wawancara bersama samsudin, selaku ketua Rt 01 dusun Sektor, Kelurahan Pasar
Rantau Panjang, tanggal 06 Oktober, 2020.
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dalam beberapa hal boleh dimanfaatkan oleh manusia ( makan,
menunggangi, dan lain-lain) namun bukan berarti harus dieksploitasi
sehingga mengancam eksistensi dan ekosistem dari satwa tersebut.95
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perburuan Satwa Liar Serta Kendala dan
Solusi Penegakan Hukum Dalam Perburuan Satwa Liar Yang
Dilindungi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Menurut Hukum Positif
dan Hukum Islam.
1. Faktor penyebab terjadinya perburuan satwa liar yang dilindungi di
Kelurahan Pasar Rantau Panjang.
Berburu binatang (satwa) merupakan salah satu cara untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Aktifitas berburu ini bukan hanya
dilakukan oleh manusia zaman dahulu saja, tetapi juga dilakukan higga
zaman sekarang. Yang berbeda hanya cara yang dilakukan, alat
dipergunakan, dan berbagai ragam binatang dijadikan buruan.96 Seiring
dengan berjalannya waktu, baik itu cara, alat dan hewan buruan mepunyai
aturan yang berbeda-beda menurut masa maupun tempat. Begitu pula
awalnya masyarakat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang menjadikan
berburu sebagai menyalurkan hobi, untuk mengisi waktu luang, untuk
berolahraga, dan ada juga perburuan dilakukan untuk membasmi hama.
Selain itu yang membuat atau mendorong kegiatan perburuan satwa liar

95

Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa: kajian fiqh dan hukum positif tentang perburuan
satwa, (Jakarta: Al-Maslahah, Volume 13, Nomor 1 2017), hlm.110
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yang tergolong dilindungi ini, bisa dikatakan menjadi dua faktor yaitu
internal dan eksternal.97
a. Faktor internal yaitu:
1.

Dari masyarakat itu sendiri, menjadikan perburuan itu sebagai hobi
dan mengisi waktu luang. Ditinjau berdasarkan hukum positif dan
hukum Islam tidah perbolehkan atau haram hukumnya.

2.

Kebanyakan masyarakat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang pada
awalnya kurang lebihnya tidak mengetahui bahwa perbuatan atau
tindakan dari perburuan yang ia lakukan itu dilarang.

3.

Masyarakat yang melakukan perburuan biasanya menggunakan
hasil buruan untuk dipergunakan sendiri.

4.

Dari segi peraturan atau penegakan belum diterapkan kepada
masyarakat Kelurahan.

5.

Tak jarang dari kebanyakan mayarakat mengunakan hasil buruan
sebagai

memenuhi

kebutuhan

sehari-hari

atau

menambah

penghasilan.98
b. Dari segi eksternal yaitu:
1.

Masyarakat atau pemburu menyadari daya tarik dari hewan buruan,
baik itu dari masyarakat setempat yang ikut membeli hasil

97

Wawancara dengan, Zuhri.M Kapolsek, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan
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buruannya

seperti

halnya

dagingnya.

Sehingga

menambah

pendapatan.99
2.

Menjadikan salah satu organ tubuh hewan buruan tersebut sebagai
hiasan rumah, seperti halnya kulit atau tanduk kepala hewan hasil
buruan.
Menghentikan perburuan

satwa liar memang memerlukan suatu

strategi yang inovatif dan partisipatif dari seluruh pihak baik itu secara
hukum positif dan hukum Islam. Tidak saja untuk menolak untuk membeli
dan menjual produk secara pandangan hukum ilegal, satwa yang terancam
punah,

tetapi

juga

mengembangkan

berbagai

peluang

untuk

menyelamatkan berbagai macam spesies.
2. Kendala
Seringnya terjadi pemburuan satwa liar yang tergategorikan satwa
yang dilindungi sering berkendala pada:
1.

Sarana dan prasarana yang tidak memadai dan terbatasnya jumlah
aparat penegak hukum.

2.

Lemahnya pengawasan aparat penegak hukum

3.

Terkadang terkesan mengabaikan sehingga berdampak buruk pada
keberadaan satwa.

4.

Masyarakat Kelurahan yang terbilang awam akan undang-undang dan
peraturan.100
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Namun secara lebih formalnya tantangan atau kedala dalam
persoalan perburuan satwa liar ini disebut kendala insitu dan eksitu. Yang
artinya di tantangan insitu bagaimana cara menangani konflik antara
satwa dengan manusia, sedangkan secara eksitu yaitu pengawasan dan
mekanisme perizinan terkait dengan perlindungan satwa sesuai dengan
peraturang perundang-undangan yang belaku.101
3.

Solusi
Adapun solusi yang diambil dalam menyikapi perburuan satwa yang
terjadi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang antara lain:
1. Dengan cara memberikan pendidikan kepada anak-anak yang masih
level awal, bahwa kalau salah satu komponen ekosistem itu hilang,
kita akan mengalami kepunahan keseluruhan, kerugian ekosistem itu
lebih tidak akan pernah tergantikan.102selain itu juga memberikan
perubahan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik
melalui sosialisasi, seperti penyuluhan dari pemerintah Kelurahan,
khutbah atau ceramah dari tokoh agama, nasehat dan pengajaran,
dalam acara adat oleh tokoh adat.
a.

Pemerintah Kelurahan

b.

Aparat penegak hukum

c.

Agama dan adat

2. Memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum pada masyarakat.

101
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3. Jika dari segi

hukum melaksanakankan, patroli, razia, dan

pengawasan di daerah Kelurahan Pasar Rantau Panjang, seperti pasar,
hutan, maupun daerah sekitar lainya.
4. memberikan efek jera pada pelaku perburuan satwa yang masih nekat
melakukan perburuan liar.103
5. Melakukan penindakan terhadap tindak perburuan satwa liar yang
dilindung di Kelurahan Pasar Rantau Panjang.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana serta personil aparat penegak
hukum seperti peggunaan, CCTV, pemasangan Baliho, Spanduk,
Poster, Brosur, Buku, Selebaran yang berisi larangan perburuan satwa
liar yang dilindungi
7. Membuat dan memaksimalkan program kegiatan kreatif dan
produktif di sektor potensi ekonomi seperti: kerajinan tangan ciri
khas dari daerah setempat contoh: anyaman tikar, ambung, lukah,
bakul dan dari segi makanan khas contohnya: dodol, lempuk,
budidaya ikan, tempoyak.
Selain solusi di atas yang paling penting adalah ekosistem dijaga
karena sebenarnya kerusakan yang paling menghawatirkan adalah lahan
habitat, yang lebih dominan lagi sebenarnya dari overeksploitasi. Tapi
bukan berarti overeksploitasi itu diabaikan tapi lebih baik dengan cara
atau solusi
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik
kesimpulan. Perburuan satwa liar yang dilindungi menurut hukum positif
dan hukum Islam, dilarang di Kelurahan Pasar Rantau Panjang
1. Dalam hukum positif, Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan
Pemrintah seperti Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang
Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Yang mengatur
ketentuan dan Sanksi dan untuk Peraturan Pemerintahnya seperti
dalam PP Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar mengatur tentang Sanksi dan juga PP Nomor 13 tahun
1994 tentang Perburuan Satwa Buru menjadi dasar hukum

dalam

kegiatan berburu di Indonesia kemudian dalam peraturan pemerintah
tersebut diatur segala yang berkaitan dengan kegiatan berburu yaitu
mulai dari satwa yang diburu, tempat dan musim berburu dan bahkan
alat yang digunakan untuk berburu.
2. Menurut hukum Islam.
Hukum Islam memperbolehkan siapa saja untuk berburu untuk
membasmi Hama sedangkan Hukum Positif hanya memeperbolehkan
petugas yang di tunjuk pejabat yang berwenang untuk mengendalikan
Populasi satwa maupun satwa yang menjadi hama. Selanjutnya
Hukum Islam yang memberi syarat bagi hewan buruan agar halal
dimakan. Sedangkan Hukum Positif membolehkan berburu satwa
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dengan syarat yaitu liar dan tidak dilindungi atau tidaknya satwa liar
bukan dari segi halal haramnya.
Walaupun diantara dikedua aturan tersebut ( Hukum Positif dan
Hukum Islam) terdapat beberapa perbedaan, namun keduanya juga
mempunyai beberapa bentuk persamaan yang menunjukkan bahwa
agama Islam dan negara mempunyai tujuan yang sama bahwa satwa
merupakan salah satu entitas yang ada di dunia ini yang walaupun
dalam beberapa hal boleh dimanfaatkan oleh manusia (makan,
menunggangi, dan lain-lain) namun bukan berarti harus dieksploitasi
sehingga mengancam eksistensi dan ekosistem dari satwa tersebut.
3.

Penegakan hukum perburuan satwa liar yang dilindungi belum
berjalan.

4.

Faktor, kendala dan solusi
a.

Faktor
1.

Faktor internal yaitu:
a) Dari masyarakat itu sendiri, menjadikan perburuan
itu sebagai hobi dan mengisi waktu luang. Ditinjau
berdasarkan hukum positif dan hukum Islam tidak
memperbolehkan atau haram hukumnya.
b) Kebanyakan masyarakat di Kelurahan Pasar Rantau
Panjang Pada awalnya kurang lebihnya tidak
mengetahui bahwa perbuatan atau tindakan dari
perburuan yang ia lakukan itu dilarang.
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c) Masyarakat yang melakukan perburuan biasanya
menggunakan hasil buruan untuk di pergunakan
sendiri.
d) Dari

segi

peraturan

atau

penegakan

belum

diterapkan kepada masyarakat Kelurahan atau
kelurahan
e) Tak jarang dari kebanyakan mayarakat mengunakan
hasil buruan sebagai memenuhi kebutuhan seharihari atau menambah penghasilan.
2.

Segi eksternal yaitu:
a)

Masyarakat atau pemburu menyadari daya tarik
dari hewan buruan, baik itu dari masyarakat
setempat yang ikut membeli hasil buruannya
seperti

dagingnya.

Sehingga

menambah

pendapatan.
b)

Menjadikan salah satu organ tubuh hewan buruan
tersebut sebagai hiasan rumah, seperti halnya kulit
atau tanduk kepala hewan hasil buruan.

b.

Kendala.
Seringnya

terjadi

pemburuan

satwa

liar

yang

tergategorikan satwa yang dilindungi sering berkendala
pada:
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1.

Sarana

dan prasarana

yang tidak memadai

dan

terbatasnya jumlah aparat penegak hukum.
2.

Lemahnya pengawasan aparat penegak hukum.

3.

Terkadang terkesan mengabaikan sehingga berdampak
buruk pada keberadaan satwa.

4.

Masyarakat Kelurahan yang terbilang awam akan
undang-undang dan peraturan.

c.

Solusi.
Adapun solusi yang diambil dalam menyikapi perburuan
satwa yang terjadi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang antara
lain:
1) Dengan cara memberikan pendiddikan kepada anak-anak
yang masih level awal, bahwa kalau salah satu
komponen ekosistem itu hilang, kita akan mengalami
kepunahan keseluruhan, kerugian ekosistem
tidak

akan

memberikan

pernah

tergantikan.

perubahan

yang

selain

melibatkan

itu lebih
itu

juga

seluruh

komponen masyarakat baik melalui sosialisasi, seperti
penyuluhan dari pemerintah Kelurahan, khutbah atau
ceramah dari tokoh agama, nasehat dan pengajaran,
dalam acara adat oleh tokoh adat.
a) Pemerintah Kelurahan.
b) Aparat penegak hukum.
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c) Agama dan adat.
2) Memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum pada
masyarakat.
3) Jika dari segi hukum melaksanakankan, patroli, razia,
dan pengawasan di daerah Kelurahan Pasar Rantau
Panjang, seperti pasar, hutan, maupun daerah sekitar
lainya.
4) memberikan efek jera pada pelaku perburuan satwa yang
masih nekat melakukan perburuan liar.
5) Melakukan penindakan terhadap tindak perburuan satwa
liar yang dilindung di Kelurahan Pasar Rantau Panjang.
6) Meningkatkan sarana dan prasarana serta personil aparat
penegak hukum seperti peggunaan, CCTV, pemasangan
Baliho, Spanduk, Poster, Brosur, buku, Selebaran yang
berisi larangan perburuan satwa liar yang dilindungi.
7) Membuat dan memaksimalakan program kegiatan kreatif
dan produktif di sektor potensi ekonomi seperti:
kerajinan tangan ciri khas dari daerah setempat contoh:
anyaman tikar, ambung, lukah, bakul dan dari segi
makanan khas contohnya: dodol, lempuk, budidaya ikan,
tempoyak.
Selain solusi diatas yang paling penting adalah ekosistem dijaga
karena sebenarnya kerusakan yang paling menghawatirkan adalah lahan
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habitat, yang lebih dominan lagi sebenarnya dari overeksploitasi. Tapi
bukan berarti overeksploitasi itu diabaikan tapi lebih baik dengan cara
atau solusi.
B. Saran
Adapun saran yang ingin disampaikan penulis dalam karya ilmiah
1. Pentingnya menjalin kerjasama anatara masyarakat dengan tokoh atau
aparat Hukum. Agar tidak terjadi perburuan yang nantinya menyebabkan
kepunahan.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat atau melakukan penyuluhan
kepada masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan
alam.
3. Menigkatkan upaya pengawasan melalui patroli dan operasi secara rutin
sehingga tidak atau mengurangi tindak perburan satwa.
4. Melakukan penelitian lebih lanjut. Mengenai perburuan satwa liar yang
dilindungi khususnya di Kelurahan Pasar Rantau Panjang sebagai upaya
perlindungan satwa langka pencegahan dari kepunahan.

66

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku.
Bosrowi, dan Surwandi. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta,
2008.
Djazulli, A. Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum
Islam, Jakarta: Kencana, 2005.
Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,Bandung: Nusa
Media, 2013.
Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan, cet-1 Jakarta: Sinar Grafika,
2005.
Kadir, Muhammad Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.Ke-1, Bandung
Citra Aditya Bakti, 2004.
Putra, Devrian Ali. Hukum dan Ekologi “Ekokultureligi Hukum Adat
Mengenai Lingkungan Berbasis Hukum Islam”, Ciputat, Cinta Buku
Media: 2014.
Raharjo, Satjibto. Ilmu Hukum, cet. Ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Sapari, Iman Asyari. Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas,
Surabaya: Usaha Nasioanal, 1981.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta; Rajawali Pers,
2010.
B. Jurnal
Burhenn, Herbert. Ecological Approaches to the Study of Religion, Method
dan Theory in the Study of Religion,Hukum Adat dalam Perspektif Islam,
Putra Putra, Devrian Ali. Vol 2, No 2 .Bangko-Jambi, INDO-ISLAMIKA
: 2015.
Fachrurazi, dan Yusuf, Fatwa Satwa: kajian fiqh dan hukum positif tentang
perburuan satwa, Jakarta: Al-Maslahah, Volume 13, Nomor 1 2017.
Febriani, Nur Afiyah. “Kitab Suci tentang Manusia dan Lingkungan”. Jurnal
BIMAS ISLAM, Vol, 5:4 Desember 2012.

67

Mudawwan, Syafa’ul.

“Syari’ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang

Kontruksi Pemikiran Kotemporer”, Jurnal Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu
Syariah dan Hukum, Vol. 46: II, Juni-Desember-2012.
Zuhdi, Muhammad Harfin. “Rekonstruksi Fiqh al-biah Berbasis Maslahah:
Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan”, Jurnal Rekostruksi Fiqih Albiah Berbasis Maslahah, Vol, 14, No 1 Juni 2015.
C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
D. Peraturan Pemerintah
Peratuaran Pemerintah

Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis

Tumbuhan dan Satwa Liar.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
E. Penelitian, Skripsi, Tesis, Desertasi
Wahab. Muhammad Abdul,“Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang
Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”,
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2015.
Rahayu. Tri,“Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdangangan Liar
(Studi pada Wildife Rescue Centre, Pengasiahan, Kulon Progo
Yogyakarta)” Skripsi,Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
Prabowo. Sulistyo Budi, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Satwa yang Dilindungi Di Yogyakarta”Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2018.
Fatwa MUI Nomer 4 tahun 2004 tentang Pelestarian satwa langka untuk
menjaga kesemibangan sistem

68

Fachrurazi, dan Yusuf. Fatwa Satwa Volume 13, Nomor 1 2017 tentang:
kajian fiqh dan hukum positif tentang perburuan satwa.
F. Internet
Http://Profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di Indonesia#.WmlvzpmnHIUdiakses
Tanggal 20 februari 2020 jam.14:44 wib.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/perburuan diakses Tanggal 21 februari 2020
jam.20:37 wib.
http://kbbi.web.id/satwa.html diakses Tanggal 21 februari 2020 jam.20:48
wib.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_positif#CITEREFKelsen2007 diakses
tanggal 21 februari 2020 jam 21:04 wib.
http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengerian-hukum-islam-syariatislam.html
diakses Tanggal 21 februari 2020 jam.21:48 wib.
http://www.statistika.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html diakses Tanggal
9 April 2020 jam.21:07 wib.
http//:bangko-independent.com/read/2018/04/12/995/19-hewan-dilindungi
terancam-punah/ diakses Tanggal 13 April 2020 jam.08:34 wib.
http://www.beritasatu.com/nasional/457811-polisi-telusuri-penadahperdagangan-satwa-langka-di-merangain-jambi diakses pada tanggal 13
April 2020 jam.09:11 wib.
http://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/nasional/427244/jaringanperdagangan-satwa-langka-di-jambi-dibongkar diakses pada tanggal 13
April 2020 jam.10:05 wib.
http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/hukumberburu-dalam-islam/amp diakses tanggal 16 April 2020 jam 17:20 wib
https://www.google.co.id/amp/s/dananwahyu.com

diakses

tanggal

04

November 2020 23:13 wib.
https://camattabir.blogspot.com/2014/12/sejarah-kecamatan-tabir-rantaupanjang.com diaksel tangal 05 Nov 2020 20:46 wib.
Https://umma.id/article/share/id1002/291035 dikses tanggal 20 November
15:41 Wib.

69

1. Dokumentasi wawancara bersama Kapolsek M. Zuhri Kelurahan Pasar
Rantau Panjang.

70

2. Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Masduki Kelurahan Pasar
Rantau Panjang

71

3. Dokumentasi Tanya Jawab bersama Samsudin Selaku Ketua RT 01
Terkait Pembahasan Skripsi.

4. dokumentasi Data Hewan Buruan

72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

Nama
Jenis Kelamin
Tempat/tgl lahir
Alamat Asal

:
:
:
:

Alamat Sekarang

:

Pekerjaan
Alamat Email
No. Kontak

:
:
:

RANITA SAPUTRI YANTI
Perempuan
Koto Jati 11 Agustus 1998
Lorong Pinang, Kelurahan Pasar Rantau Panjang,
RT 01/RW 01, Kecamatan Tabir, Kabupaten
Merangin
Jl. Sendang Sari RT. 08 RW.004, Desa Simpang
Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota Jambi, Kab.
Muaro Jambi, Prov. Jambi
Mahasiswa
Ranitasaputri99@gmail.com

0823 7495 5123

PENGALAMAN-PENGALAMAN
Pendidikan Formal
:
1. Sekolah Dasar Negeri 203 Tahun 2005 – 2011
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantau Panjang Tahun 2011 – 2014
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Merangin Tahun 2014 – 2017
Pendidikan Non Formal : (Pelatihan, kursus, dll)
1. Proses Kenaikan Tingkat Penegak Bantara Tahun 2014
Pengalaman Organisasi :

