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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manusia, hewan, dan tumbuhan dalam mempertahankan hidupnya

memerlukan komponen lain yang terdapat di lingkungannya. Udara sangat mereka

perlukan untuk bernafas, air untuk minum, untuk keperluan rumah tangga, dan

kebutuhan lainnya. Tumbuhan dan hewan di perlukan manusia sebagai sumber

makanan, tumbuhan juga menjadi makanan hewan, bahkan ada juga hewan yang

menjadi makanan hewan lainnya. Oksigen yang kita hirup dari udara dalam

pernafasan kita, sebagian besar berasal dari tumbuhan yang melakukan proses

fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, selain memanfaatkan karbondioksida, juga

memerlukan energi dari radiasi matahari, memerlukan air, dan zat-zat hara dalam

tanah. Bahan-bahan itu semua diperlukan tumbuhan untuk proses tumbuh,

berkembang, dan regenerasi.1

Ekosistem itu mempunyai keteraturan sebagai perwujudan dari kemampuan

ekosistem untuk memelihara diri sendiri, mengatur diri sendiri, dan dengan

sendirinya mengadakan keseimbangan kembali. Keseimbangan yang terdapat

dalam suatu ekosistem disebut homeostasis, yaitu kemampuan ekosistem untuk

menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan.2

Gangguan yang jauh melebihi daya lenting suatu ekosistem, akan

menciptakan dinamika yang mengarah kepada terbentuknya kondisi ekosistem yang

menyimpang atau berbeda dengan ekosistem sebelumnya, suatu ekosistem itu

mempunyai daya lenting (daya tahan) yang besar, tetapi pada umumnya batas

mekanisme keseimbangan dinamis (homeostatis) masih dapat di terobos oleh

kegiatan manusia. Misalnya aktifitas penebangan/eksploitasi hutan alam yang

berlebihan apalagi penebangan liar serta perambahan yang dilakukan terhadap

kawasan pelestarian alam (taman nasional, hutan wisata, suaka alam, dan lain

sebagainya), dan hutan lindung merupakan suatu kegiatan yang sering kali

melampaui batas mekanisme homeostatis dalam ekosistem hutan. Kegiatan inilah

1 Indriyanto, Ekologi Hutan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, h. 1.
2 Ibid. h. 24.
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yang disebut dengan merusak hutan karena ekosistem hutan dapat berubah secara

permanen atau bahkan rusak sama sekali.3

Perdagangan satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia semakin marah karena

lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa tersebut. Erdagangan satwa

yang dilindungi oleh undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat

satwa langka yang dilindungi sangatlah mudah ditemukan di pasar-pasar burung.

Seperti kakak tua jambul kuning sebagaimana sudah di atur dalam Undang-Undang

no 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

telah jelas melarang kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi.

Satwa yang diburu bukan hanya sekedar untuk di konsumsi namun juga

diperdagangkan dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk awetan, bahan dasar

obat, dan untuk olahan berbagai bentuk sovenir. Sindikat perdagangan satwa

tersebut kemudian memperdaya penduduk lokal dengan berbagai janji dan

keuntungan apabila mau membantu perdagangan satwa tersebut.

Perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal apabila tidak di tangani

tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang sangat serius di kemudian hari,

antara lain kepunahan populasi dan mengganggu keseimbangan ekosistem apabila

terus dibiarkan maka di khawatirkan suatu saat akan terjadi kepunahan.

Pengendalian perdagangan satwa yang dilindungi agar tidak terjadi punah harus

memerlukan penanganan yang sangat serius dari pemerintah.

Kepunahan hewan-hewan yang dianggap langka tersebut apabila terjadi

bukan mustahil akan mengakibatkan terganggunya ekosistem dan keseimbangan

alam seperti misalnya rantai makanan maupun habitat dan keberadaan hewan

tersebut. Harimau bali misalnya yang kini keberadaannya telah punah sejak tahun

1970 adalah suatu contohnya, apabila perdagangan satwa yang dilindungi ini jika

tidak juga dihentikan, bukan mustahil masa yang akan datang kita tidak akan bisa

melihat harimau sumatera, orang utan dan kakak tua dan sebagainya.

Semua organisme atau makhluk hidup mempunyai habitat atau tempat hidup.

Contohnya, habitat paus dan ikan hiu adalah air laut habitat ikan mas adalah air

tawar, habitat buaya muara adalah perairan payau, habitat monyet dan harimau

adalah hutan, habitat pohon bakau adalah daerah pasang surut, habitat pohon butun

3 Ibid. h. 26.
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dan ketapang adalah hutan pantai, habitat cemara gunung dan waru gunung adalah

hutan daratan tinggi, habitat manggis adalah hutan daratan rendah dan hutan rawa,

habitat ramin adalah hutan gambut dan daerah daratan rendah lainnya, pohon-

pohon anggota famili Dipterocarpaceae pada umumnya hidup di daerah dataran

rendah, pohon aren habitatnya di tanah darat daratan rendah hingga daerah

pegunungan, dan pohon durian habitatnya di tanah darat dataran rendah.4 Di dalam

habitat, setiap makhluk hidup mempunyai cara tertentu untuk hidup. Misalnya,

burung yang hidup di sawah ada yang makan serangga, ada yang makan buah padi,

ada yang makan katak, ada juga yang makan ikan. Cara hidup organisme seperti itu

disebut relug atau niche.5

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah dan

jenis satwa yang ada di indonesia. Sebagai gambaran, buku “konservasi sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya” terbitan departemen kehutanan, jakarta, maret

1991, memuat antara lain:

“Banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak kurang dari 25000 jenis

flora berbungan dan 400.000 jenis fauna tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai

dari dasar laut sampai ke puncak-puncak gunung. Jenis-jenis tersebut antara lain

1500 jenis mamalia, 3000 jenis ikan, 10.000 jenis burung, 500 jenis pepohonan,

5.000 jenis anggrek, dan 500 jenis paku-pakuan ….”

Dengan demikian satwa/fauna tersebut tersebar di indonsia yang terdiri dari

17.508 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua

satwa. Berdasarkan kenyataan ada satwa termaksud makhluk endemik yakni secara

terbatas pada daerah tertentu dengan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain.

Misalnya:

a. Carvotano di Kalimantan

b. Anoa di Sulawesi

c. Bayan di Kepulauan Kei

d. Siamang di Sumatera

e. Cendrawasih di Irian Barat, dan lain-lain

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di muat antara

lain:

4 Ibid. h. 27.
5 Ibid. h. 28.
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“sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting

dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati atau pun berupa

fenomena, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi

dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak

dapat diganti ….”

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup

bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga

merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam pembentukan

lingkungan hidup. Adanya gangguan yang di alami salah satu unsur yang berarti

terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan

akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna

yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat di antisipasi dengan upaya

pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan

terhadap fauna yang bersangkutan.6

Sumber daya alam hayati yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan

Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan

memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya7 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan

untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta

keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut

merupakan tanggung jawab bersama.8

Habitat dan kepunahan beberapa satwa yang dilindungi selama ini banyak

yang telah merusak ataupun dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang

tidak bertanggung jawab. Upaya ataupun langkah-langkah yang nyata untuk

melindungi satwa tersebut perlu segera dilakukan sebab tidak tertutup kemungkinan

spesies-spesies yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peran yang

sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Faktor terancam punah satwa tersebut

6 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa, Jakarta:
Erlangga, 1995, h. 48.

7 Departement Kehutanan, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan
Kalimantan, Jakarta, 2007, h. 2

8 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1)
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adalah untuk diperdagangkan secara ilegal. Perdagangan satwa secara ilegal

menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. Satwa yang

diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan

dilapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran.

Jenis-jenis satwa terutama burung-burung hiasan untuk dipelihara diperkirakan

berlangsung setiap bulan dengan omzetnya tidak kurang mencapai ratusan triliyun

rupiah seperti misalnya di daerah Papua burung yang diperdagangkan tersebut

misalnya meliputi kakaktua jambul kuning, burung bayan, nuri kepala hitam dan

cendrawasi.

Manusia melakukan perburuan satwa pada dasarnya antara lain bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi seiring dengan berjalannya

waktu dan perkembangan zaman ataupun kebudayaan, maka perburuan satwa kini

juga dilakukan sebagai hobi maupun kesenangan yang bersifat ekslusif

(memelihara satwa yang dilindungi, sebagi status) dan untuk diperdagangkan dalam

bentuk produk dari satwa yang dilindungi tersebut misalnya gading gajah.9

Masyarakat lokal umumnya tidak mengenal jual beli satwa, bagi mereka berburu

adalah untuk dikonsumsi dan untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari.

Orang-orang luar yang datang kemudian merubah semua kebiasaan dan prilaku

tersebut, satwa satwa yang diburu bukan hanya sekedar dikonsumsi namun juga

diperdagangkan dalam keadaan hidup satwa peliharaan, dalam bentuk awetan,

bahan dasar obat, dan untuk olahan berbagai souvenir.10 Sindikat perdagangan

satwa tersebut kemudian memperdaya produk lokal dengan berbagai janji dan

keuntungan apabila mau membantu perdagangan satwa-satwa tersebut.

Dalam “Convention on International Trade on Endangered Spesies of Wild

Flora and Fauna”, Indonesia turut menandatanganinya, namun karena belum

dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan, konservasi tersebut belum dapat di

tetapkan di Indonesia.

Perlindungan terhadap “satwa” umumnya ditujukan terhadap satwa yang

cenderung punah. Kecenderungan punah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Nyaris punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga

jumlahnya dalam keadaan kritis.

9 Tony Suhartono dkk, Pelaksanaan Konservasi CTTES, jakarta, 2003, h. 5
10 Ibid h. 6
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b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang

berlebihan dan kerusakan habitatnya.

c. Jarang, populasinya berkurang.

. Satwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 termaksud hasil

hutan. Hal ini dimuat pada penjelasan pasal 1 ayat (2) yang rumusannya adalah

“hasil hutan seperti satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan serta bagian-

bagiannya atau yang dihasilkannya.”

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membedakan “satwa liar”

atas 2 yakni:

a. Satwa liar tidak dilindungi

b. Satwa liar dilindungi

Akan tetapi, nampaknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang

perlindungan hutan tidak memuat perlindungan terhadap satwa yang dilindungi

secara langsung. Perlindungan satwa dimuat dalam undang-undang nomor 5 tahun

1990. Dengan demikian, Ordonasi Perlindungan Binatang-Binatang Liar 1931 telah

dicakup dalam undang-undang nomor 5 tahun1990. Berdasarkan peraturan tersebut,

menteri pertanian telah menentukan jenis-jenis satwa yang dilindungi berdasarkan

keputusan-keputusan sebagai berikut:

a. Nomor : 421/Kpts/Um/8/1970

b. Nomor :327/Kpts/Um/7/1972

c. Nomor :66/Kpts/Um/2/1972

Ketiga keputusan tersebut telah menentukan perlindungan satwa yang terdiri

dari :

a. Mamalia : 95 jenis

b. Aves : 372 jenis

c. Reptilia :28 jenis

d. Pisces : 20 jenis

Terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kiranya perlu

pengamatan yang cermat, khususnya mengenai peraturan pelakanaannya karena

peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jelas

dimuat dalam:
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a. Pasal 20 ayat (2)

b. Pasal 22 ayat (4)

c. Pasal 23 ayat (2)

d. Pasal 25 ayat (2)

e. Pasal 36 ayat (2) dan lain-lain, yakni dalam bentuk “Peraturan

Pemerintah”

Dengan demikian jika ada Keputusan Menteri yang langsung mengacu pada

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tanpa adanya Peraturan Pemerintah. Maka

keputusan Menteri tersebut kurang dapat di pandang dari segi ilmu hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dari itu penulis

memilih judul tentang : “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DI LINDUNGI

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”

I.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis menulias rumusan

masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana

memperdagangkan satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya ?

b. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap perdagangan satwa yang

dilindungi ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya yaitu kepada

pertanggung jawaban pidana dan upaya penanggulangannya menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati

dan Ekosistemnya agar di dalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas

tidak terlalu luas sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan diharapkan

penelitian ini dapat berlangsung secara sistematis. Sesuai dengan judul proposal
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ini, penelitian yang dilaksanakan adalah menyangkut huku m pidana khusus

tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan

Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan  Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1)Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana

memperdagangkan satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Dan Ekosistemnya.

2)Untuk mengetahui penanggulangan praktek perdagangan terhadap satwa

yang dilindungi.

b. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1) Sebagai sarana informasi bagi masyarakat luas untuk mengetahui

macam-macam satwa yang dilindungi dan bagaimana penyelesaian

dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi menurut undang-

undang.

2) Sebagai sarana bacaan (literature), dan literatur-literatur yang sudah

ada.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1. Kerangka Teori

Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan

jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat,

Akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.11

Pertanggung jawaban pidana/ kesalahan dalam pengertian hukum pidana dapat

disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu :

11 Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
h. 47
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a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.

b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatannya, yaitu adanya

sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)

c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya

dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat. 12

Roelan saleh mengatakan bahwa “dilihat dari masyarakat” menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan katanya, dulu orang berpandangan

psikologis mengenai kesalahan seperti juga pembentuk Wvs belanda, sekarang

pandangan normatif. 13

Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan yaitu

pertanggungjawaban. Sedangkan di bahasa Belanda ada 3 kata yang sinonim

menurut pompe, aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. 14

Orangnya yang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar

bukan lah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang

biasa pengarang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar. Pompe keberatan atas

pemakaian istialh yang tersebut terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan

yang toerekeningsvatbaar. 15

Kata pompe sebagai ukuran untuk dapat dipertanggungjawabkan

(toerekenbaarhed) sebagian penulis besar memakai formula kemungkinan

terpikirkan oleh pembuat tentang arti perbuatan dan pikiran itu ditujukan yang

sesuai dengan perbuatan. 16

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan

sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada

seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.17

Penggolongan tindakan-tindakan yang terjadi di dalam sebagai hukum hanya

menyatakan keabsahan norma yang memuatnya sesuai dalam hal tertentu dengan

keabsahan peristiwa sebenarnya.18

12 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.
138

13 Ibid
14 Ibid, h. 139
15 Ibid
16 Ibid
17 Pengertian pidana menurut para ahli terdapat di situs http://www.pengertianahli.com/20

13/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html diakses pada tanggal 24 april 2014.
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Kognisinya menjadi hukum ketika ia menggabungkan fakta material yang

telah di tetapkannya dan menerapkan undang-undang tersebut, dengan kata lain,

kognisinya menjadi hukum ketika ia menafsirkan fakta material tersebut sebagai

‘pencurian’ atau ‘penipuan’. Dan penafsiran ini memungkinkan hanya jika muatan

fakta material tersebut diketahui dengan cara sangat khusus, yaitu, sebagai muatan

norma. (Di sini ditunjukan bahwa aktivitas hakim tersebut sama seklai bukan

melemahkan tindakan kognisi), yang hanya mempersiapkan tindakan menurut

kehendak tersebut untuk mengeluarkan norma individual pada keputusan hakim.19

Hukum pidana selain stelsel pidana juga memiliki bagian terpenting lainnya

yaitu pemidanaan. Pemidanaan adalah suatu rangkaian cara untuk memberikan

kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, wujud dari

penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara, cara menjatuhkannya, dimana dan

bagaimana cara menjalankan pidana itu, oleh karena itu pemidanaan merupakan

suatu proses.20 Hukum pidana pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah

tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Pemidanaan terhadap

seseorang harus dipahami dengan melihat dari tujuan dijatuhkannya pidana

terhadap seseorang tersebut. Tujuan pemidanaan pada umumnya tidak dirumuskan

dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutkan

dengan teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.21

Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap  pembuat adalah

pencegahan dilakukannya tindak pidana termaksud juga pencegahan atas

pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus) maupun pencegahan mereka yang

sangat mungkin (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi

umum).

Tujuan pengenaan pidana dalam KUHP peninggalan kolonial Belanda yang

berlaku salama ini memang tidak dirumuskan secara eksplisit, namun demikian

rancangan KUHP tahun 2006 telah merumuskan secara eksplisit tujuan pemidanaan

yang terdapat dalam pasal 51 yaitu :

18 Hans Kelsen, Introduction To The Problems Of Legal Theory/Pengantar Teori Hukum
(penerjemah : Siwi Purwandari), Bandung : Nusa Media, 2012, h.42.

19 Ibid. h. 43.
20 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,

Jakarta: Sinat Grafika, h. 12
21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Rajawali Press, 2002, h. 156.
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a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum

demi pengayoman masyarakat.

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

menjadikan orang yang baik dan berguna

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP seperti menyebutkan bahwa

pemidanaan tidak dimaksudkan bertujuan semata-mata untuk menderitakan dan

tidak diperkenankan merenddahkan martabat manusia. Tujuan pidana yang

diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan berikutnya, untuk

perbaikan terhadap diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan berusaha

menakut-nakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan.

Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan

jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat,

Akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.22

Pertanggung jawaban pidana/ kesalahan dalam pengertian hukum pidana

dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu :

a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.

b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatannya, yaitu adanya

sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)

c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya

dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

Roelan saleh mengatakan bahwa “dilihat dari masyarakat” menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan katanya, dulu orang berpandangan

psikologis mengenai kesalahan seperti juga pembentuk WvS belanda, sekarang

pandangan normatif.23 Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang

dipergunakan yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan di bahasa Belanda ada 3 kata

22 Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
h. 47.

23 Ibid
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yang sinonim menurut pompe, aansprakelijk, verantwoordelijk, dan

toerekenbaar.24

Orangnya yang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar

bukan lah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang

biasa pengarang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar. Pompe keberatan atas

pemakaian istialh yang tersebut terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan

yang toerekeningsvatbaar.25

II.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori yang

berisikan operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun

beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan di jabarkan dalam

uraian di bawah ini :

a. Pertanggung jawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan

sengaja baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk

persetujuan26

b. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan

pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan

dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.27

c. Pengertian Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang

hidup di darat maupun di air.28

d. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang populasinya yang sangat

sedikit serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik

karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya

e. Perdagangan satwa adalah pekerjaan membeli barang berupa satwa dari

suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan

waktu yang lain untuk memperoleh keuntungan

24 Ibid, h. 139
25 Ibid
26 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Cetakan Kesatu, Refika

Aditama, Bandung, 2011, h.10.
27 Ibid, h.97.
28 Leden Marpaung,Op.Cit.,. h. 47.
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f. Penangulangan perdagangan satwa adalah suatu upaya pemerintah untuk

menghentikan perdagangan satwa adalah dengan cara mempublikasikan

Undang-Undang yang mengatur tentang satwa yang dilindungi dan

memberikan hukuman yang setimpal bagi si pelaku yang melakukan

perdagangan satwa yang dilindungi.

g. Tindak pidana perdagangan satwa adalah suatu kejahatan atau pelanggaran

yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja mealukan kejahatan

dengan memperdagangkan suatu satwa yang dimana satwa tersebut adalah

satwa yang dilindungi oleh negara sebagaimana yang diatur dalam

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

Hayari dan Ekosistemnya

I.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang normatif

(Legal Research) dan merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-

sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan,dan Putusan

Pengadilan No. Register Perkara 541/Pid.B/PN.SBG. Analisis ini menggunakan

kajian kualitatif :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

yuridis normatife. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini di samping dilihat

dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan

ketentuan-ketentuan hukumnya.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah

menggunakan data sekunder yang mencakup :

1) Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah bahan-banhan

hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis undang-undang nomor

5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya.
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2) Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas bahan hukum yang memberi

penjelasan terhadap bahan hukum premier berupa pendapat para ahli,

surat kabar, majalah, yang diteliti

3) Sumber bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap

sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder

seperti:

(a) Kamus bahasa

(b) Kamus hukum

(c) Ensiklopedia

c. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik data adalah library

research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian terhadap berbagai buku

ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi

ini dan Studi Putusan No. Register Perkara : 541/Pid.B/2012/PN.SBG.

d. Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif,

yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola

atau tema degan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya

tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana

pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara

penelitian menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara

penelitian-penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komperatif.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan

dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan cara berfikir

dedukatif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat

umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai

dengan pokok permaslahan tersebut.29

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana

Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-

29 Surachmad Winarno, Penghantar penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Tehnik, Edisi VII,
Cetakan IV, Tarsito, 1982.

UPN "VETERAN" JAKARTA



15

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan

Ekosistemnya“ ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang

terkandung dalam penulisan skripsi hukum ini. Adapun sistematika penulisannya

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan di

bahas dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai latar belakang,

perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan

manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian

serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SATWA YANG DILINDUNGI,

PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI BESERTA

ANCAMAN HUKUMAN MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pada bab ini dibahas mengenai dengan materi uraian meliputi tinjauan

perdagangan satwa yang dilindungi beserta ancaman hukumannya

meurut undang-undang.

BAB III: ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN   SATWA   YANG   DILINDUNGI  (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.541/PID.B/2012/PN.SBG)

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menyajikan

pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak

pidana perdagangan satwa yang dilindungi menurut undang-undang

nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya.

BAB IV: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK

PIDANA TURUT SERTA MEMPERDAGA-NGKAN SATWA

YANG DILINDUNGI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pertanggungjawaban pidana

terhadap tindak pidana turut serta memperdagangkan satwa yang

dilindungi dan upaya penanggulangannya
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BAB V: PENUTUP

Dalam bagian akhir. Penulis akan memberikan kesimpulan dari

pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi

masyarakat yaitu mengenai pertanggung jawaban tindak pidana

perdagangan satwa dan upaya penanggulangannya.
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