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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 
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Moeljatno3 memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :“Perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat 

juga diklatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan 

dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan 

ditunjukan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan 

oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”. 

 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. 

Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan yang 

ditimbukkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan P.A.F. 

Lamintang4 menyatakanbahwa :“Perkataan tindak pidana itu dapat diterjemahkan 

sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang 

tentu tidak tepatu, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum 

itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan 

ataupun tindakan”.Penjelasan tindak pidana dalam pandangan ini menitikberatkan 

pada siapa yang dikenakan sanksi. 

 

Padanagan P.A.F Lamintang5 mengenai tindak pidana hanyalah sebagian dari 

suatu kenyataan yang dapat dihukum, bahwa sebenarnya sanksi hanya diterapkan 

pada pelaku, bukan pada kenyataan, perbuatan, dan tindakan pelaku. Menurut 

                                                             

3 Ibid Hlm 36 
4 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. citra Aditya Bakti Bandung, 

2011, hlm 8 
5 Ibid Hlm 11 
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Simons dalam bukunya6 mengatakan mengenai tindak pidana adalah : “Suatu 

tindak atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang 

mampu bertanggung jawab. 

 

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelas perlu adanya 

batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu. Jika telah 

diketahui batsan-batasannynya maka kemudiaan dapat dibicarakan tentang unsur-

unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. 

Soerjono Soekanto mengutip pendapat Herman Manheim dalam bukunya7 tentang 

istilah kejahatan sebagai berikut :“Istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan 

dalam bahasa teknis hanya dalam kaitanya dengan kelakuan yang secara hukum 

merupakan kejahatan; kedua, kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti adalah 

kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui perdadilan 

pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau 

tidak; ketiga, keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan yang 

digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual, dan yang 

terakhir kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya 

hanya pada pelaku yang yang secara hukum merupakan kujahatan disuatu negara 

pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan 

klasifikasi-klasifikasi tertentu”. 

                                                             

6 Buchari Said, Ringkasan Pidana Materil, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 

2008, hlm 76. 
7 Ibid Hlm 32 
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Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas makan dapat disimpulkan 

bahwa tindak pidana ialah kelakuan individu atau kelaompok yang melanggar 

hukum dan dapat menggangu ketentraman dalam pergaulan hidup yang adil dan 

aman dalam masyarakat, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa 

ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukanya.8 

 

Penangkapan satwa dilindungi masih marak terjadi. Faktor ekonomi merupakan 

salah satu alasan terjadinya penangkapan satwa ini, semakin langka satwa tersebut 

maka semakin tinggi harga satwa tersebut ini merupakan ancaman yang sangat 

serius bagi kelestarian satwa liar terutama satwa-satwa yang sudah mendekati 

anggka kepunahan.  

 

Penangkapan, adalah pengambilan hewan secara ilegal dan bertentangan dengan 

peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Penangkapan liar 

merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum penangkapan. 

 

2.2 Jenis Satwa Liar Dan Perlindunganya 

Pada peraturan pemerintah tentang pemanfaatan jenis satwa liar ini diatur tentang 

penangkaran. Dalam Pasal 11 PP No.8 Tahun 1999 disebutkan:9 

(1) Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk 

keperluan penangkapan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi 

berikutnya;  

                                                             

8 Ibid Hlm 51 
9 Pasal 11 PP No.8 Tahun 1999 
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(2) Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar 

yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi; 

(3) Ketentuan diatas tidak berlaku terhadap jenis satwa liar jenis:  

a. Anoa (Anoa depressicornis, Anoa quarlesi);  

b. Babi rusa (Babyrousa babyrussa);  

c. Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus);  

d. Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis);  

e. Biawak Komodo (Varanus komodoensis);  

f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili Paradiseidae);  

g. Elang Jawa, Elang Garuda (Spizaetus bartelsi);  

h. Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae);  

i. Lutung Mentawai (Presbytis potenziani);  

j. Orangutan (Pongo pygmaeus);  

k. Owa Jawa (Hylobates moloch). 10 

 

Semua jenis satwa di atas (huruf a sampai dengan k) hanya dapat dipertukarkan 

atas persetujuan Presiden.” Sementara, untuk kegiatan penangkapan atau 

pengiriman satwa liar ditentukan bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis 

tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di 

Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan 

dokumen pengiriman atau pengangkutan yang disebut Surat Angkut 

Tumbuhan/Satwa (SATS). SATS memuat keterangan tentang jenis dan jumlah 

                                                             

10 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemafaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP 

No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 15 
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tumbuhan dan satwa, pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas 

Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa dan 

peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa. Selain mengatur kegiatan yang 

diperbolehkan, UU No.5/1990 juga mengatur hal-hal yang yang dilarang dengan 

ancaman hukuman pidana seperti dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2): “  

(1) Setiap orang dilarang untuk:a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, 

memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan 

yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;b. 

mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam 

keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di 

dalam atau di luar Indonesia. 

(2) Setiap orang dilarang untuk: 

a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 

hidup; 

b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa 

yang dilindungi dalam keadaan mati; 

c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat 

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 

tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain 

di dalam atau di luar Indonesia; 
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e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau 

memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.”Larangan diatas 

tersebut tidak berlaku untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau 

penyelamatan jenis satwa. 

 

Termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis satwa 

kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. Dari beberapa ketentuan 

dalam perundang-undangan yang ada secara singkat dapat disimpulkan jenis atau 

tipologi kejahatan tumbuhan dan satwa liar antara lain: 

1. Penangkapan Satwa Liar; 

2. Penangkapan/Pemanfaatan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;  

3. Pemilikan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;  

4. Penyelundupan tumbuhan dan satwa liar; 

5. Penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota ekspor, dll). 

 

Dalam melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, modus operandi kejahatan satwa 

liar yang biasa terjadi antara lain: 

1. Penangkapan/pemanfaatan ilegal satwa liar dilindungi; 

2. Pemilikan ilegal satwa liar; 

3. Penangkapan ilegal satwa liar; 

4. Pemalsuan dokumen untuk penangkapan satwa liar; 

5. Penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi; 

6. Penyuapan terhadap aparat dalam penangkapan satwa liar; 
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7. Penerbitan/penyalahgunaan dokumen palsu (Surat Angkut Tumbuhan/Satwa) 

terkait kepemilikan/ penangkapan satwa liar; 

8. Pemalsuan Jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda 

pada kemasan);  

9. Mencampur jenis spesies yang legal dengan yang ilegal.  

 

Sebagai suatu tindak kejahatan, penangkapan satwa liar yang dilindungi di 

Indonesia juga diancam hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal 40 UU 

No.5/1990 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).11 Jika perbuatan itu 

dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling 

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

rupiah). 

 

Ketentuan ancaman pidana atas kejahatan satwa liar ini pada prakteknya belum 

melahirkan putusan pengadilan yang signifikan dan menimbulkan efek jera 

kepada pelaku kejahatan. Karena ancaman penjaranya maksimal lima tahun, 

faktanya banyak putusan pengadilan yang memutus kurang dari lima tahun 

penjara. Kondisi ini tentu saja tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan 

oleh pelaku kejahatan; lembaga peradilan belum mempertimbangkan aspek 

kerugian ekologi yang ditimbulkan akibat matinya/hilangnya satwa liar endemik 

Indonesia. Jika putusan-putusan lembaga peradilan tidak mempertimbangkan 

aspek ekologi ini maka dalam jangka tidak terlalu lama, satwa-satwa liar endemik 

                                                             

11 Pasal 40 UU No.5/1990 
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yang langka tersebut akan punah dari Indonesia. Apabila kondisi tersebut terjadi, 

maka kerugian tidak hanya menimpa bangsa Indonesia, akan tetapi kerugian 

masyarakat dunia. 

kawasan hutan Indonesia berdasarkan pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dibagi berdasarkan fungsi pokok ke dalam 3 kategori yaitu: hutan 

konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. 

Pada hutan konservasi hanya dapat dilakukan pemanfaatan kawasan hutan dengan 

batasan-batasan tertentu seperti diatur dalam UU Konservasi. Dalam Pasal 5 UU 

Konservasi, disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: 

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;  

b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 

c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.  

 

Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan konservasi yang membedakan dengan 

pengelolaan hutan lainnya terletak pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari 

perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan 

mempertahankan daya dukung alam (carrying capacity) sebagai penyangga 

kehidupan dan menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman hayati 

(biodiversity) sumberdaya alam hayati (natural capital stock). Oleh karena itu, 

aturan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi lebih banyak menyebutkan 

pembatasan-pembatasan untuk menjaga habitat sedikit mungkin modifikasi.12 

                                                             

12 Peraturan Pemerintah tentang Pemafaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP No. 8 Tahun 

1999, LN Tahun 1999 Nomor 15 
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2.3 Pengawasan Satwa Liar (Polri Dan Polhut) 

Aparat penegak hukum13 bakal memperkuat pengawasan peredaran satwa 

dilindungi yang diperdagangkan ilegal melalui media sosial dan internet. 

Pengetatan pengawasan juga dilakukan seiring meningkatnya tren penangkapan 

secara daring. Sesuai dengan namanya, polisi ini mempunyai tugas pokok yaitu 

menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta 

melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan 

peredaran hasil hutan. 

 

Pengamanan kawasan hutan dari berbagai gangguan merupakan bagian dari tugas 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)yang mempunyai tugas pokok 

dan fungsi mengelola kawasan konservasi in-situdan konservasi tumbuhan dan 

satwa liar di dalam maupun di luar kawasan konservasi (Permenhut No. 

P.02/Menhut-II/2007). Pelaksanaan tugas pokok tersebut dilaksanakan oleh 

sumber daya manusia pendukung BKSDA yang terdiri dari pejabat struktural, 

pegawai non structuraldan pejabat fungsionalyang salah satunya adalah polisi 

kehutanan (polhut). Polhut mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, 

mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan 

perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan14 Hal ini 

menunjuk-kan bahwa keberhasilan penanganan terhadap gangguan kawasan 

sangat bergantung kepada peran polhut sebagai ujung tombak di lapangan. Namun 

                                                             

13 Buchari Said, Ringkasan Pidana Materil, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 

2008. Hlm 33 

 
14 Kepmenhut No. 347/Kpts-II/2003 Pasal 5.  
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pada kenyataannya, kinerja mereka masih dianggap rendah dengan melihat 

kenyataan bahwa gangguan kawasan masih seringkali terjadi15.  

 

Pertama, Perkap ini tidak melandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 

Tahun 1994 Tentang Penangkapan Satwa Buru, Undang-Undang (UU) Nomor 5 

tahun 1990, dan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 

ke dalam preambule-nya. Jika substansi Perkap ini ingin mengatur pengawasan 

dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga maka sangat penting 

untuk memasukan PP dan UU tersebut ke dalam Perkap. 

 

Kedua, dalam konteks penangkapan, sudah terjadi ambivalensi mengenai 

pengaturan definisi senjata api dan senjata angin sejak PP Penangkapan Satwa 

Buru dilahirkan. Pasal 9 ayat (4) PP Penangkapan Satwa Buru mengelompokkan 

alat berburu menjadi tiga: senjata angin, alat berburu tradisional, dan alat berburu 

lainnya.16 

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (4), senjata api buru didefinisikan sebagai senjata 

api diluar senjata organik ABRI (TNI/POLRI) yang khusus digunakan untuk 

berburu. Kemudian, Pasal 20 PP ini menegaskan kembali pelarangan penggunaan 

senjata api yang bukan untuk berburu. 

                                                             

15 Achmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan DalamBidang 

Hukum, Kencana Media Group, Jakarta.Hlm 71 

 
16 Pasal 9 ayat (4) PP Perburuan Satwa Buru 
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Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam melakukan pengawasan 

penggunaan senjata api untuk berburu agar tidak lagi ditemukan kasus 

penangkapan liar satwa di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

Didalam melakukan penelitian ini, penulis dalam melakukan penulisan ini 

dilakukan beberapa tahap sebagai berikut :  

3.1. Pendektan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, 

masalah yang diteliti lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi 

yang kompleks. Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas 

dari awal hingga akhir penelitian. Akan tetapi masalah-masalah pada metode 

penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi 

https://geotimes.co.id/arsip/vonis-ringan-bagi-pelaku-perdagangan-satwa-yang-dilindungi/

