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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah sebuah taman nasional 

yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis pulau Sumatra beserta 

kekayaan alam hayati yang dimilikinya. UNESCO menjadikan Taman Nasional 

Bukit Barisan Selatan sebagai Warisan Dunia. Bukit Barisan Selatan dinyatakan 

sebagai Cagar Alam Suaka Margasatwa pada tahun 1935 dan menjadi Taman 

Nasional pada tahun 1982. Pada awalnya ukuran taman adalah seluas 356.800 

hektare . Tetapi luas taman saat ini yang dihitung dengan menggunakan GIS 

kurang-lebih sebesar 324.000 Ha. 1 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di ujung wilayah barat daya 

Sumatra. Tujuhpuluh persen dari taman (249.552 hektare) termasuk dalam 

administrasi wilayah Lampung Barat dan wilayah Tanggamus, di mana keduanya 

adalah bagian dari Provinsi Lampung. Bagian lainnya dari taman mencakup 

74.822 hektare (23% dari luas taman keseluruhan) dan berada di wilayah Kaur 

dari Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatra Selatan juga sangat penting bagi 

tumpang-tindih perbatasan taman dengan perbatasan provinsi.  

TNBBS saat ini tidak aman karena sering terjadi tindak kejahatan penangkapan 

satwa liar dengan motif untuk diawetkan dan diperniagakan, penangkapan yang di 

lakukan masyarakat, mengancam kelestarian populasi hewan yang di lindungi, 

                                                             

1 https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bukit_Barisan_Selatan di akses pada tanggal 21 

juli 2019 pukul 20.30 Wib 

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_hujan_tropis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://id.wikipedia.org/wiki/Warisan_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Cagar_Alam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suaka_Margasatwa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggamus
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Bengkulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sumatra_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bukit_Barisan_Selatan
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bahkan saat ini hewan yang ada TNBBS sudah banyak yang punah misalnya 

harimau sumatra, beruang madu, rusa dll. 

 

Mengenai penangkapan satwa yang dilindungi itu sendiri telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat 2 setiap orang dilarang untuk menangkap, 

melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun 

kenyataannya untuk kasus penangkapan satwa yang di lindungi di lapangan, 

masih banyaknya ditemukan masyarakat yang berani melakukan tindak pidana 

penangkapan satwa liar tersebut, padahal masyarakat yang melakukan tindak 

pidana tersebut sudah menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang 

melanggar hukum.  

Berdasarkan Laporan Polisi LP/528/VIII/2018/PldLpg/ResLbr/SPKT, pada hari 

Senin, 13 Agustus 2018 sekira jam 00.30 WIB Dusun Sangsadu Pekon Sukamaju 

Kec. Ngaras kab. Pesisir Barat), sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) huruf a, 

b dan d Jo pasal 40 ayat (2) Undang – undang No. 05 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan. ”Setiap orang dilarang untuk 

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan meperniagakan, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan 

memperniagakan menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain 

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

tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam 

atau diluar Indonesia. “ tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 
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Agustus 2018 dan Minggu tanggal 05 Agustus 2018 di Pekon Mon Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat (pengembangan atas perkara penangkapan 

dan/atau memperniagakan satwa liar dilindungi yang terjadi pada hari Sabtu 

tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 00.30 wib di Dusun Sangsadu Pekon 

Sukamaju Kec. Ngaras kab. Pesisir Barat), sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 

(2) huruf a, b dan d Jo pasal 40 ayat (2) Undang – undang No. 05 tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Perkara tersebut yaitu, Sdr. SUGIONO, Sdr. WIBOWO, Ddan Sdr. DIMA 

ARIYANTO telah melakukan penangkapan satwa liar dilindungi jenis Beruang 

Madu, dan kulit berikut kepala dari Beruang Madu tersebut akan di perniagakan 

oleh Sdr. SUGIONO dan Sdr. WIBOWO kepada Sdr. TOHA. 

selanjutnya pada laporan polisi nomor LP LP/528/VIII/2018/PldLpg/ResLbr/ 

SPKT, Tindakan tindak pidana yang dilanggar adalah membawa satwa dilindungi 

dalam keadaan mati berupa 3 kulit beruang madu yg melanggar Pasal 40 ayat (2) 

Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d UU RI no.5 tahun 1990 tentang konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. TKP di Jln Lintas Barat – Dusun 

Sangsadu Pekon Sukamaju kec. Ngaras Kab. Pesibar Prov. Lampung. 

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut 

dengan mengambil judul: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Penangkapan Satwa Liar Di TNBBS (Studi Kasus Pada 

LP/528/VIII/2018/PldLpg/ResLbr/SPKT). 

 

1.2.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 
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1.2.1.  Permasalahan 

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi 

beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Apakah Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penangkapan Satwa Liar Di 

TNBBS? 

2. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Penangkapan Satwa Liar Di 

TNBBS? 

 

1.2.2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup pembahasan penulisan skripsi ini adalah ruang lingkup hukum 

pidana, dengan pembahasan mengenai Terjadinya Tindak Pidana Penangkapan 

Satwa Liar Di TNBBS dan Pencegahannya Tindak Pidana Penangkapan Satwa 

Liar Di TNBBS. 

 

2.3.2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis 

maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 

a.  Kegunaan secara teoritis,  penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan pustaka dalam mengadakan  penelitian  selanjutnya  dan   sebagai   

bahan   informasi  bagi semua pihak yang memerlukannya. 

b.  Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta melengkapi salah 

satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi 

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi 

ini, penulis membaginya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistimatika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menggambarkan tentang 

Pengertian Tindak Pidana Penangkapan satwa Liar, Jenis Satwa Liar Dan 

Perlindunganya, Pengawasan Satwa Liar (Polri Dan Polhut). 

 

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara 

melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan membahas 

tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Terjadinya Tindak Pidana 

Penangkapan Satwa Liar Di TNBBS dan Pertanggungjawaban Pidana 

Penangkapan Satwa Liar Di TNBBS. 

 

BAB V PENUTUP, memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu 

yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. 
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DAFTAR PUSTAKA, bahan yang digunakan dalam menunjang penulisan 

skripsi ini. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, data pendukung yang memuat keterangan di dalam 

penulisan skripsi ini.  

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Liar 

Strafbaar feit merupakan istilah bahasa Belanda yang ditejemahkan kedalam 

bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, 

perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan perbuatan yang dapat 

dipidana. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemaahan dari staafbaar 

feititu, ternyata straafbaar sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar 

diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untk kata feit di terjemahkan 

dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Adapun pengertian tindak 

pidana menurut para pakar ahli hukum pidana.2 

 

                                                             

2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,2009. hlm. 33 


