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BAB VI 

PENUTUP 

 

VI.1 Kesimpulan 

Perdagangan ilegal satwa liar merupakan tindak kejahatan transnasional 

terorganisir dan sudah menjadi permasalahan yang sulit ditangani selama bertahun-

tahun. Tindak kejahatan ini merupakan bisnis yang menguntungkan bagi kelompok 

kriminal terorganisir dengan menargetkan kulit dan bagian tubuh satwa liar untuk 

diekspor ke pasar luar negeri. Wilayah Asia merupakan pusat untuk tindak 

perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi sebagai negara sumber, jalur transit, 

hingga pasar gelap penjualan satwa liar yang bernilai tinggi walau statusnya 

ternacam punah. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pemasok 

trenggiling terbesar di Asia Tenggara. Trenggiling merupakan salah satu satwa liar 

yang telah masuk ke dalam daftar merah International Union for Conservation of 

Nature (IUCN) sebagai hewan yang harus dilindungi. Trenggiling Indonesia diburu 

dan diperjualbelikan ke berbagai negara dengan negara tujuan utama yaitu Cina 

karena permintaan yang sangat tinggi. 

Trenggiling di Cina masih merupakan komoditas satwa liar yang 

dikonsumsi dengan motif tersendiri seperti penggunaan untuk obat tradisional, 

makanan mewah, hingga hiasan sebagai lambang mistis tersendiri. Pada penelitian 

yang telah dilakukan, angka penyitaan trenggiling di Indonesia meningkat pada 

tahun 2015 dari periode yang diteliti namun terjadi penurunan di tahun berikutnya. 

Negara destinasi dari perdagangan ilegal ini masih menunjuk Cina sebagai negara 

destinasi tertinggi dari penjualan Trenggiling Sunda pada periode yang diteliti. 

Untuk menangani permasalahan ini, Indonesia sudah memiliki peraturan 

terkait tentang perdagangan ilegal satwa liar. Pemerintah Indonesia juga sudah 

memiliki satuan unit kerja untuk dapat menangani permasalahan ini. Namun, 

peraturan yang berlaku serta upaya yang telah dijalankan masih belum mampu 

menekan angka penyitaan dan perdagangan ilegal satwa liar ini termasuk 

trenggiling. Permasalahan ini menjadi sorotan bagi para pemerhati lingkungan di 
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ranah nasional maupun internasional. World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai 

salah satu organsiasi internasional yang berfokus pada lingkungan turut membantu 

Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan ini. WWF berdiri di 

Indonesia sejak 1962 dengan fokus penelitian badak di Ujung Kulon yang 

kemudian semakin berkembang dengan berfokus pada ekosistem dan lingkungan 

hidup. WWF memiliki lebih dari 100 juta pendukung dari berbagai penjuru dunia. 

WWF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada lingkungan 

hidup memiliki target tersendiri untuk menekan tindak kejahatan terhadap satwa 

liar. WWF memberikan dukungan agar dapat bekerjasama dengan Pemerintah 

Indonesia secara optimal untuk menekan angka kejahatan ini. Maka dari itu, untuk 

menjawab pertanyaan penelitan Bagaimana Upaya World Wide Fund for Nature 

(WWF) dalam Menanggulani Perdagangan Ilegal Trenggiling Indonesia ke 

Cina tahun 2014-2018, penulis menjabarkan upaya yang WWF lakukan untuk 

menangani permasalahan ini dengan menjalankan fungsi-fungsi organisasi 

internasional. Upaya yang WWF lakukan yaitu menjalankan fungsi informasi 

dengan membuat laporan di bawah TRAFFIC sebagai satuan unit kerja untuk 

mengedukasi publik tentang urgensi perlindungan Trenggiling Sunda, menjalankan 

fungsi operasional dengan membentuk Wildlife Crime Initiative untuk membantu 

pemerintah melalui pemantauan, menjalankan fungsi sosialisasi dengan melakukan 

kampanye terkait dengan permasalahan ini, serta menjalankan fungsi agregasi 

dengan melakukan kolaborasi kerjasama dengan pemerintah terkait untuk dapat 

mengoptimalkan upaya yang dilakukan. Unit Pemerintah Indonesia yang menjalin 

kolaborasi kerjasama dengan WWF diantaranya yaitu: (1) Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam; (2) POLDA Aceh; (3) Majelis Ulama Indonesia; (4) Bareskrim 

Polri; (5) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.  Dengan demikian, 

penulis menyimpulkan bahwa WWF sebagai organisasi internasional telah 

menjalankan upayanya dengan menjalankan fungsi-fungsi organisasi internasional 

dengan baik. 

VI.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, penulis juga memberikan beberapa saran 

bagi para pemangku kepentingan dan kebijakan serta bagi peneliti selanjutnya 
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mengenai urgensi Trenggiling Sunda di Indonesia yang keberadaannya semakin 

terancam, diantaranya yaitu: 

1. Bagi para pemerhati lingkungan seperti organisasi internasional, perlu 

dilakukan sosialisasi dan informasi lebih dalam terkait spesies 

Trenggiling Sunda serta ancamannya karena masih banyak masyarakat 

di daerah pedalaman yang merupakan wilayah titik panas perdagangan 

ilegal trenggiling ini belum mengetahui bahwa hewan tersebut 

merupakan hewan yang terancam punah.  

2. Bagi pemangku kebijakan, perlu diadakan konservasi lebih khusus 

untuk spesies Trenggiling Sunda karena urgensi spesies tersebut yang 

sudah masuk ke dalam daftar kritis terancam punah. Selain itu, perlu 

dilakukan penguatan hukum terkait tindak perdagangan ilegal satwa 

liar ini karena hukum yang berlaku dapat dibilang sudah terlampau 

lama sedangkan perkembangan zaman membuat tindak kejahatan ini 

selalu berubah-ubah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis merekomendasikan untuk melakukan 

observasi langsung di titik panas perdagangan ilegal Trenggiling Sunda 

ini untuk lebih mendalami penelitian yang akan dilakukan. 
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