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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada  dasarnya segala 

tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum 

yang ada hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang -

undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan Negara Indonesia 

adalah Negara hukum.
1
 Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara 

memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu 

pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang didalam 

masyarakat.
2
  

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya 

alam, baik hayati maupun Non hayati, Sumber daya hayati Indonesia 

dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap 

daerah. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan 

penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh 

karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan 

seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan 

umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah 

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa 

                                                 
1
 Undang – undang Dasar 1945 Pasca Amandemen 

2
 Soerjono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan 

Pertama, hal. 179 
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Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya.  

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam 

satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak 

kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, 

Centre on Biological Biodiversity (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, 

dan 16% reptil di dunia berada di indonesia. Kemudian terdapat 1.592 

spesies burung dan setidaknya 270 spesies ampibhi hidup di Indonesia.
3
 

Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang 

didiami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan 

perkembangbiakan satwa tersebut di Indonesia sendiri.  

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan: 

“Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting 

dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun 

berupa feNomormena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-

sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan 

hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.” 
4
 

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan 

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

merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat digantikan dalam 

pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu 

unsur berarti terganggu seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan 

                                                 
3
 Koesnandi Hardjasoemantri,2009, Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya,  Yogyakarta : Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, hal 64. 
4
 Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati Dan Ekosistemnya. 



3 

 

dikhawatirkan terganggu pula. Sehingga pelestarian sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat 

serta pemerintah.   

Kenyataannya satwa-satwa tersebut sudah sangat sulit dijumpai di 

habitat aslinya karena telah terancam punah oleh manusia itu sendiri satwa-

satwa yang dilindungi tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui di 

tempat aslinya, seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, Nomora, 

burung cendrawasih, gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi 

satwa-satwa yang hidup di daratan, perairan, dan di udara yang terancam 

punah.  

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa tersebut selama ini 

banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagi ulah 

sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.
5
 Ancaman terbesar 

terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama 

konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, 

pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan 

infrastruktur lainnya.
6
 Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai 

aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, 

sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir 

dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.
7
 Bentuk lain aktivitas 

manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut 

                                                 
5
 Budi Riyanto,2004, Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, 

Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Jakarta, Hal. 154. 
6
  Daud Silalahi, SH, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia, PT Alumni, Bandung, h. 138. 
7
 Departemen Kehutanan, Strategi dan Rancana Aksi Konservasi 2007-2017. Jakarta, 2007, hlm.3. 
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dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan 

produk turunannya. 

Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari satwa 

langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak 

memperdulikan populasinya di habitat asalnya.
8
 Kasus demi kasus pun 

mencuat terkait dengan kegiatan penangkapan, perdagangan sampai 

pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi. Menurut hasil kajian ini, 

sekitar 5.370 individu dari 52 spesies berhasil ditemukan untuk 

diperdagangkan. Setidaknya sekitar 44% adalah dilindungi atau tidak untuk 

ditangkarkan, hal ini menjadikan perdagangan jenis-jenis spesies ini ilegal. 

Satwa merupakan kekayaan alam Indonesia sehingga sesuai dengan 

Pasal 33 ayat (3) tersebut maka seharusnya satwa yang dilindungi adalah 

milik negara secara mutlak. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan 

berusaha  untuk memiliki, memperdagangkan, ataupun menyeludukan 

segala jenis satwa yang dilindungi harus diberantas.
9
 Sebagai upaya 

pemberantasan tersebut pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa 

perjanjian internasional terkait dengan perlindungan satwa dan telah 

membuat berbagai peraturan yang mengatur mengenai kegiatan 

perlindungan satwa tersebut. Mengenai kegiatan pelarangan tersebut, Daniel 

J. D. Natusch dan Jessica A. Lyons dari hasil penelitian yang telah mereka 

lakukan tentang kegiatan perdagangan dan eksploitasi satwa jenis amphibi 

dan reptil di Papua Nugini, menyatakan bahwa:  

                                                 
8
 Departemen Kehutanan, Strategi dan Rancana Aksi Konservasi 2007-2017. Jakarta, 2007, hlm.19 

9
 Laden Marpaung,2013, Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa, Surabaya : Penerbit 

Erlangga, Hal. 165. 
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Sebagaimana kasus yang terjadi di Surakarta dimana Aparat 

Polresta Solo bersama petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA) menyita empat satwa langka dari sejumlah hotel di Kota Solo, 

Selasa (17/11/2015). Empat satwa tersebut adalah seekor elang alap-alap, 

nuri bayan dua ekor, serta seekor burung rangkong yang di temukan di 

hotel Dana dan di Kusuma Sahid Prince Hotel. 

Bagaimanapun kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi tersebut 

apabila tidak segera ditangani tetunya akan mengakibatkaan permasalahan 

yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang 

ada di alam, bahkan mengganggu ekosistem dan siklus rantai makanan yang 

ada di alam,  bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai 

makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat 

vital bagi keberlansungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.
10

 

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan 

kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena 

fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan 

mensejahterakan masyarakat.
11

 Perlindungan hukum yang nyata terhadap 

kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa 

liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian 

lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi 

generasi sekarang dan yang akan datang.  

Diberlakukanya Undang–undang Nomor  5 Tahun 1990 Tentang 

                                                 
10

 Laden Marpaung,2013, Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa, Surabaya : Penerbit 

Erlangga, Hal. 165. 
11

 Departemen Kehutanan, Strategi dan Rancana Aksi Konservasi 2007-2017. Jakarta, 2007, 

hlm.76 

http://www.profauna.net/id/regulasi/uu-5-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya
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Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  yang di 

dalamnya diatur mengenai perlindungan terhadap satwa liar, jenis-jenis 

satwa yang harus di lindungi serta ancaman pidana terhadap pelaku. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SATWA DI KOTA 

SURAKARTA (studi kasus di Pengadilan Negeri surakarta)” 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah  

Setiap penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah agar 

penelitian itu terlihat jelas dan dapat terfokus pada permasalahan  yang akan 

dibahas sesuai dengan judul, dan waktu. Pembatasan masalah juga dilakukan 

guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penelitian dan pembahasan 

masalah. Pembatasan masalah ini, penulis hanya akan melakukan penelitian 

dan pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Satwa Di Kota Surakarta 

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu 

penelitian karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai 

sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan 

pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana peran penting peraturan perundang-undangan dalam 

memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi?  
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2. Apa saja hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam 

memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang di lindungi ? 

3. Apa saja langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh aparat 

negara dalam memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang 

dilindungi ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai 

penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan 

masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Tujuan  

a. Tujuan objektif mendeskripsikan peran penting peraturan 

perundang-undangan dalam memberikan perlindungan terhadap 

satwa liar yang dilindungi serta hambatan yang dialami oleh 

pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap satwa liar 

yang di lindungi serta langkah –langkah apa saja yang harus 

dilakukan oleh aparat negara selanjutnya dalam memberikan 

perlindungan terhadap satwa liar. 

b. Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta 

pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis 

peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum 

yang terjadi dalam masyarakat.  Selain itu, untuk mengembangkan 

daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang 

sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga untuk  memperoleh 
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data  yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai 

salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu 

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Selain memiliki tujuan yang jelas. 

2. Manfaat  

a. Manfaat teoritis, Mengembangkan pengetahuan dibidang hukum 

pidana, memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu 

hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. 

b. Manfaat praktis,  mengembangkan penalaran, membentuk pola 

pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis 

dalam menetapkan ilmu yang diperoleh. Di samping itu, 

memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para 

pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini,untuk melatih 

penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis 

dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode 

ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahan yang 

penulis dapat selama perkuliahan. 

D. Kerangka Pemikiran  

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyebutkan 

bahwa:
12

 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

                                                 
12

 Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 hasil amandemen 
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yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  

Berdasarkan hal di atas, pemerintah harus memberikan perlindungan 

hukum kepada seluruh masyarakat sebagai pencerminan pemerintahan yang 

melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk masalah 

mengenai penjualan hewan yang dilindungi oleh negara yang dilakukan 

melalui media internet. Pasal 1 ayat (3) Batang Tubuh Undang-Undang 

Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 

 Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara kesatuan 

Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), 

tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat), dan pemerintahan 

berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan 

yang tidak terbatas). Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga 

negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan 

penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. 

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari 

lima sila.  



10 

 

Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. 

Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun 

temurun dan abstrak. Murni karena kedalamannya substansi yang 

menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, 

sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.
13

 Ketentuan selanjutnya 

yaitu terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang 

merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara 

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.
14

 

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam 

bukunya yang berjudul “Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan” 

kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di 

dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan.
15

 Dapat 

dilihat dalam bukunya yang berjudul “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan 

Hukum Nasional” bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang 

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan 

                                                 
13

 Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan 

dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, hlm 156 
14

 Penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasca Amandemen 
15

 Mochtar Kusumaatmadja ,Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan, Jakarta: sinar 

Grafika, hlm 54 
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proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam 

kenyataan.
16

 Kata asas dan kaidah ini menggambarkan hukum sebagai suatu 

gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum 

sebagai suatu gejala sosial.  

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam 

proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan 

menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan 

pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu 

tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang 

seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, 

kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.
17

 Pelaksanaan 

pembangunan nasional, memerlukan suatu bagian yang menunjang dan 

terlebih lagi membantu tercapainya visi dan misi pembanguan nasional, 

dalam hal ini pemerintah merupakan salah satu bagian yang terpenting demi 

tercapainya visi dan misi tersebut, antara lain sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

alam Hayati Dan Ekositemnya.  

Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dewasa ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan 

istilah internet. Seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak 

hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global 

bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini 

                                                 
16

 Muhammad Iqbal, Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Dan Penjualan Satwa Langka 

Tanpa Izin Di indonesia, Jurnal Beraja NITI Volume 3 Nomor 3, Samarinda, 2014,hlm.2. 
17

 Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan 

dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, hlm 158. 
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merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan 

dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun. Internet sebagai 

salah satu media baru dapat digunakan oleh siapapun tanpa mengenal 

waktu. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan melalui media internet 

adalah transaksi jual beli, atau biasa disebut dengan istilah transaksi jual beli 

secara elektronik (Electronic Commerce).  

Penjualan hewan yang dilindungi melalui media internet, bertentangan 

dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekositemnya, disebutkan bahwa: 

“Setiap orang dilarang untuk:
18

 

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 

ketempat 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; 

                                                 
18

 Penjelasan Undang –undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati Dan Ekosistemnya. 
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e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan 

atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.”  

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan 

banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kecepatan serta 

kenyamanan. Undang-Undang yang jelas mengikat tentang larangan 

penjualan hewan yang dilindungi tetapi peredaran masih terus berjalan dan 

semakin bertambah dengan modus penjualan yang baru dengan 

menggunakan. 

Kemajuan teknologi pada kenyataannya merubah secara cepat 

kehidupan manusia terhadap kejahatan, sudah seharusnya diimbangi dengan 

profesionalisme hukum yang merupakan perpaduan antara pendidikan dan 

pengalaman dalam suatu produk hukum untuk memberantas berbagai 

kejahatan yang timbul akibat majunya teknologi, salah satunya adalah 

penjualan satwa liar yang dilindungi melalui media internet. 

 

E. Metode Penelitian  

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, 

yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara 

menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang 

diteliti.”
19

 Dimana dalam hal ini penulis memberikan gambaran serta 

                                                 
19

 Ronny Hanitijo Soemitro,  1990,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,  Jakarta: Ghalia 

Indonesia hal.58 
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uraian secara terperinci tentang bagaimana peranan penegak hukum 

dalam hal ini kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap satwa 

liar yang di lindungi dimana dalam uraian tersebut dijelaskan tentang 

hal – hal apa saja yang akan dilakukan oleh Kepolisian ataupun 

BKSDA seperti misalnya dengan melakukan razia kepada pasar hewan 

di area Surakarta. Selain itu didalam penelitian ini juga dijelaskan 

tentang hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi oleh aparat 

penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan 

penelitian yang menunjukan bahwa pelaksanaan penelitian tidak 

menggunakan angka tetapi berupa kata- kata, gambar serta informasi 

yang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang 

tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi 

secara alami yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung 

dilapangan terhadap peran kepolisian dalam memberikan perlindungan 

terhadap satwa yang di lindungi dengan melakukan penegakan hukum 

yang kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum peneliti 

secara langsung dilapangan yang kemudian dikaji secara mendalam 

berdasarkan Hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP, serta 

disandingkan dengan Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

3. Data yang  Digunakan  
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Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang 

terdiri dari beberapa sumber bahan hukum, seperti: 

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perUndang-undangan yang 

terkait dengan perlindungan hukum bagi tersangka pada proses 

penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yakni:  

1) Undang-undang Dasar 1945  

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana  

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  

4) Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan 

bahan hukum sekunder berupa literature - literatur tentang 

penanggulangan kejahatan terhadap satwa yang di lindungi.   

c. Bahan hukum tersier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut 

seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian 

secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-

istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel 

judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang 

berkorelasi dengan penanggulangan tindak pidana atas satwa liar 

yang di lindungi. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang dilakuan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 

serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-

makalah, peraturan perUndang-undangan serta dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian 

dilakukan analisa data. 

b. Wawancara 

 Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang 

di rancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti 

dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.
20

 Dalam 

penelitian ini yang dijadikan responden adalah Kepolisian. 

5. Metode Analisis Data  

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik 

deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih 

dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut 

:
21

 Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi 

atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum dimana 

                                                 
20

 Rika Saraswati,2009, Hukum perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta :Citra aditya, hal 19 
21

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-

Press), hal 5 
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dalam hal ini penulis ingin menguraikan tentang suatu kondisi atau 

posisi dari Kepolisian dalam menangguangi tindak pidana terhadap 

satwa liar yang di lindungi. 

F. Sistematika Skripsi  

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam 

penulisan hukum ini, penulis akan membangi penulisan hukum ini menjadi 

empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapuan 

sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:  

Bab Pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan 

Hukum. 

Bab Tinjauan Pustaka berisikan mengenai tinjauan umum, yakni : 

Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Unsur–unsur Tindak Pidana, 

Penggolongan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Terhadap 

Satwa, Tinjauan Umum Mengenai satwa, Tinjauan tentang Undang – 

Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan  mendeskripsikan tentang 

Implementasi Terhadap peran penting peraturan perundang-undangan dalam 

memberikan perlindunga terhadap satwa liar yang dilindungi. Serta 

hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan 

terhadap satwa yang di lindungi  di Kota Surakarta. 
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Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang akan 

diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


