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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS  

 

A.  Pengertian Konservasi 

Konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam 

secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. 

Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber 

daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa)  dengan 

unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk 

ekosistem.
22

 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) 

dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan 

persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai 

keragamannya.
23

 Pengertian ini juga disebutkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1990. 

 

B.  Tujuan dan Manfaat Konservasi  

Secara hukum tujuan konservasi tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya 
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Malang, 2000, hlm. 8. 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai 

Pustaka, cet.3, Jakarta, 2005, hlm. 589. 
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kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya 

sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan mutu kehidupan manusia.
24

 Selain tujuan yang tertera di atas tindakan 

konservasi mengandung tujuan: 

1. Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam 

terhadap eksploitasi komersial, untuk memperpanjang pemanfaatannya 

bagi keperluan studi, rekreasi dan tata guna air.  

2. Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu 

yang telah membahayakan produktivitas pengkalan sumber daya alam.  

3. Penggunaan yang seefisien mungkin. Misal teknologi makanan harus 

memanfaatkan sebaik-baiknya biji rambutan, biji mangga, biji salak dan 

lain-lainnya yang sebetulnya berisi bahan organik yang dapat diolah 

menjadi bahan makanan. 

4. Penggunaan kembali (recycling) bahan limbah buangan dari pabrik, rumah 

tangga, instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya. Penanganan sampah 

secara modern masih ditunggu-tunggu. 

5. Mencarikan pengganti sumber alam yang sepadan bagi sumber yang telah 

menipis atau habis sama sekali. Tenaga nuklir menggantikan minyak 

bumi.  

6. Penentuan lokasi yang paling tepat guna. Cara terbaik dalam pemilihan 

sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, misalnya 
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Konservasi Sumber Daya Alam, Surabaya: BKSDA Jawa Timur, 2000, hlm. 15. 
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pembuatan waduk yang serbaguna di Jatiluhur, Karangkates, Wonogiri, 

Sigura-gura. 

7. Integrasi, yang berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya 

diperpadukan berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan, 

atau yang satu merugikan yang lain. Misalnya, pemanfaatan mata air untuk 

suatu kota tidak harus mengorbankan kepentingan pengairan untuk 

persawahan.
25

 

Sumber daya alam flora fauna dan ekosistemnya memiliki fungsi dan 

manfaat serta berperan penting sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup 

yang kehadirannya tidak dapat digantikan. Tindakan tidak bertanggungjawab 

akan mengakibatkan kerusakan, bahkan kepunahan flora fauna dan 

ekosistemnya. Kerusakan ini menimbulkan kerugian besar yang tidak dapat 

dinilai dengan materi, sementara itu pemulihannya tidak mungkin lagi.  

Oleh karena itu sumber daya tersebut merupakan modal dasar bagi 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia harus dilindungi, 

dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan batas-

batas terjaminnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan. 

Pada dasarnya konservasi merupakan suatu perlindungan terhadap 

alam dan makhluk hidup lainnya. Sesuatu yang mendapat perlindungan maka 

dengan sendiri akan terwujud kelestarian            

Manfaat-manfaat konservasi diwujudkan dengan: 

1. Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya, berarti upaya konservasi 

dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.  
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Jakarta, 1994, hlm. 32.  
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2. Terhindarnya bencana akibat perubahan alam, yang berarti gangguan-

gangguan terhadap flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta 

sumber daya alam pada umumnya menyebabkan perubahan berupa 

kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam 

tersebut.  

3. Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, berarti jika gangguan-

gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup terus 

dibiarkan tanpa upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup 

tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali.  

4. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun 

makro, berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara 

makhluk hidup maupun dengan lingkungannya.  

5. Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, berarti upaya 

konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora fauna 

merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari flora fauna 

yang sudah punah maupun belum punah dari sifat, potensi maupun 

penggunaannya.  

6. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, berarti ciri-ciri dan 

obyeknya yang karakteristik merupakan kawasan ideal sebagai saran 

rekreasi atau wisata alam.
26

 

 

C.  Cara-cara Konservasi 

Kekayaan fauna merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sampai 

batas-batas tertentu  yang tidak mengganggu kelestarian. Penurunan jumlah 
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dan mutu kehidupan fauna dikendalikan melalui kegiatan konservasi secara 

insitu maupun exsitu  

1. Konservasi insitu pelestarian keanekaragaman hayati di dalam habitatnya 

terdiri atas dua hal, yaitu :  

a. Perlindungan terhadap ekosistem seperti taman nasional, ekosistem 

alam untuk penelitian dan pengembangan suaka alam, suaka laut,  

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kawasan lindung, implementasi 

hasil AM DAL.
27

 

b. Perlindungan terhadap pengelolaan jenis, seperti agro ekosistem 

beraneka, suaka margasatwa, bank flora dan fauna, taman wisata, 

hutan kota alami. Tujuan konservasi insitu untuk menjaga keutuhan 

dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya secara 

alami melalui proses evolusinya. Perluasan kawasan sangat dibutuhkan 

dalam upaya memelihara proses ekologi yang esensial, menunjang 

sistem penyangga kehidupan, mempertahankan keanekaragaman 

genetik dan menjamin pemanfaatan jenis secara lestari dan 

berkelanjutan. 

2. Konservasi eksitu (di luar kawasan)  

adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan 

mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya 

dengan cara pengumpualan jenis, pemeliharaan dan budidaya 

(penangkaran). Konservasi eksitu dilakukan pada tempat-tempat seperti 
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kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran 

satwa, taman safari, taman kota dan taman burung. Cara eksitu merupakan 

suatu cara memanipulasi obyek yang dilestarikan untuk dimanfaatkan 

dalam upaya pengkayaan jenis, terutama yang hampir mengalami 

kepunahan dan bersifat unik. Cara konservasi eksitu dianggap sulit 

dilaksanakan dengan keberhasilan tinggi disebabkan jenis yang dominan 

terhadap kehidupan alaminya sulit berdaptasi dengan lingkungan buatan. 

3. Regulasi dan penegakan hukum adalah upaya-upaya mengatur 

pemanfaatan flora dan fauna secara bertanggung jawab. Kegiatan 

kongkritnya berupa pengawasan lalu lintas flora dan fauna, penetapan 

quota dan penegakan hukum serta pembuatan peraturan dan pembuatan 

undang-undang di bidang konservasi. 

4. Peningkatan peran serta masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

kepedulian masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati. 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan. 

Dalam hubungan ini dikenal adanya kelompok pecinta alam, kader 

konservasi, kelompok pelestari sumber daya alam, LSM dan lain lainnya. 

 

D.  Pengertian Satwa dan Jenis-jenis Satwa yang Dilindungi 

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai 

harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena 

faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan 

satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah 
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semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan 

atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 

7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan 

atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas 

maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat 

diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih 

mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh 

manusia. Satwa yang boleh diburu adalah satwa yang menurut undang-undang 

atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu. Sedangkan Satwa langka 

adalah binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (seperti 

jalak putih, cenderawasih).  

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang 

peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan 

pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat 

organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan 

pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah Satwa liar juga berperan dalam 

perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya 

alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama di Benua Afrika, dan hingga 

saat ini merupakan aset yang layak dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar 

secara langsung ada beberapa macam, antara lain  

1. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku -

suku pedalaman.  
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2. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan 

pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli.  

3. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar.  

4. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula 

dan gading. 

5. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (trophy) atau untuk 

olahraga wisatawan.  

6. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan 

yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau 

mendekatinya
28

. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Sebagaimana telah diubah 

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa 

yang Dilindungi, selanjutnya sebagaimana telah diubah dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.92/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/8/2018 tanggal 30 Agustus tentang perubahan atas Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, berisikan 

daftar jenis satwa yang dilindungi, yang terdiri dari 10 kelompok satwa 

(diantaranya Mamalia yang terdiri dari 32 Famili dengan 137 Spesies, Burung 

71 Famili dengan 557 Spesies, Ikan 7 Famili dengan 20 Spesies, Serangga 2 
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Famili dengan 26 Spesies, Krustasea 1 Famili dengan 1 Spesies, Molusca 4 

Famili dengan 5 Spesies, Xiphosura (Ketam Tapak Kuda) 1 Famili dengan 3 

Spesies, Tumbuhan yang terdiri dari 15 Famili dengan 127 Spesies. Dengan 

jumlah total 145 Famili dengan 914 Spesies.
29

 

Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild 

Fauna and Flora (CITES) adalah konvensi (perjanjian) internasional yang 

bertujuan untuk perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar. 

Jenis tumbuhan atau satwa liar dalah jenis yang secara ilmiah disebut 

species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di 

dalam maupun di luar habitat aslinya.   

Appendiks I adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis 

yang telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional 

spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan 

hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin 

khusus. 

Appendiks II adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis 

yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah 

apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan. 

Appendiks III  adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis 

yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat 

dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
30
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Tata Usaha Pengambilan atau Peredaran atau Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar. 
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CITES (Convention on International Trade in Endangered Species ) 

Appendiks I - termasuk jenis yang terancam punah (umumnya dilarang 

diperdagangkan) Appendiks II -  termasuk jenis yang saat ini belum terancam 

punah, namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak terancam punah  

Appendiks III – termasuk jenis yang diproteksi oleh suatu negara dan 

menginginkan negara anggota untuk membantu kontrolnya. 

 

E.  Ketentuan Hukum tentang Pelestarian Satwa Langka  

1.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  

Pasal 21 

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. 
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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. 

e.  Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, 

menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang 

dillindungi. 

Pasal 22 

1.  Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, 

dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. 

2.  Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada 

pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. 

3.  Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh 

satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena 

suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. 

4.  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
31
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Pasal 23 

1.  Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa 

liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 

2.  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 24 

1.  Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara. 

2.  Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang 

dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan 

kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi 

tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak 

memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik 

dimusnahkan. 

Pasal 36 

1.  Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam 

bentuk: 

a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan. 

b. Penangkaran. 

c. Perburuan. 

d. Perdagangan. 

e. Peragaan. 

f. Pertukaran. 
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g. Budidaya tanaman obat-obatan. 

h. Pemeliharaan untuk kesenangan. 

2.  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

PERAN SERTA RAKYAT 

Pasal 37 

1.  Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui 

berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. 

2.  Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan 

rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. 

3.  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
32

 

PENYIDIKAN 

Pasal 39 

1.  Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
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Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya. 

2.  Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak 

mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang 

Perikanan. 

3.  Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: 

a.  Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya. 

b.  Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

c.  Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan 

suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 

d.  Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak 

pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

e.  Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya. 
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f.  Membuat dan menandatangani berita acara. 

g.  Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti 

tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya. 

4. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada 

Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 40 

1.  Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

2.  Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

3.  Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 
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ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

4.  Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

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

juta rupiah). 

5.  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.
33

 

2.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 

PENETAPAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA 

Pasal 4 

1.  Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan: a. tumbuhan 

dan satwa yang dilindungi, b. tumbuhan dan satwa yang tidak 

dilindungi. 

3.  Perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tak 

dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific 

Authority).
34
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Pasal 5 

1.  Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam: 

a.  Mempunyai populasi yang kecil. 

b.  Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam. 

c.  Daerah penyebaran yang terbatas (endemik). 

2.  Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya 

pengawetan. 

Pasal 6 

Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya 

menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat 

pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi 

termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1). 

PENGELOLAAN DI LUAR HABITAT (Ex situ) 

Pasal 15 

3.  Pemeliharaan jenis di luar habitat wajib memenuhi syarat: a. 

memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa, b. menyediakan 

tempat yang cukup luas, aman dan nyaman, c. mempunyai dan 

mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan. 

Pasal 18 

1.  Rehabilitasi satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk mengadaptasikan satwa 
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yang karena suatu sebab berada di lingkungan manusia, untuk 

dikembalikan ke habitatnya. 

2.  Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 

kegiatan-kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, 

mengobati dan memilih satwa yang layak untuk dikembalikan ke 

habitatnya. 

Pasal 19 

1.  Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan habitatnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dilaksanakan 

untuk mencegah kepunahan lokal jenis tumbuhan dan satwa akibat 

adanya bencana alam dan kegiatan manusia. 

2.  Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: a. memindahkan jenis 

tumbuhan dan satwa ke habitatnya yang lebih baik, b. mengembalikan 

ke habitatnya, rehabilitasi atau apabila tidak mungkin, menyerahkan 

atau menitipkan di Lembaga Konservasi atau apabila rusak, cacat atau 

tidak memungkinkan hidup lebih baik memusnahkannya. 

LEMBAGA KONSERVASI 

Pasal 22 

1.  Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu 

pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa 

dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 
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2.  Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat 

pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

3.  Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Musium 

Zoologi, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun 

Botani, Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus. 

4.  Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konservasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.
35

 

SATWA YANG MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MANUSIA 

Pasal 26 

1.  Satwa yang karena sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan 

kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan 

hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak 

memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa 

dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara. 

2.  Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 

dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara 

langsung dapat dibunuh. 

3.  Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang 

berwenang. 
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4.  Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa 

yang membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri. 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 27 

1.  Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui 

pengawasan  dan pengendalian. 

2.  Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.  Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dilakukan melalui tindakan: 

a. Preventif. 

b. Represif. 

4.  Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 

meliputi : 

a.  Penyuluhan. 

b.  Pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum. 

c.  Penerbitan buku-buku manual identifikasi tumbuhan dan satwa 

yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. 

5. Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b 

meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan 

hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 
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3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa 

 Pasal 3 

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam 

bentuk: 

a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan. 

b. Penangkaran. 

c. Perburuan. 

d. Perdagangan. 

e. Peragaan. 

f. Pertukaran. 

g. Budidaya tanaman obat-obatan. 

h. Pemeliharaan untuk kesenangan. 

PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 4 

1.  Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap 

jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak 

dilindungi. 

2.  Penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk 

kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan harus dengan 

izin Menteri. 
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3.  Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar dari habitat 

alam untuk keperluan pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur 

lebih lanjut oleh Menteri. 

Pasal 5 

1.  Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan 

satwa liar yang dilindungi wajib diberitahukan kepada pemerintah.  

2.  Pemerintah menetapkan lembaga penelitian dan atau lembaga 

konservasi yang bertugas mendokumentasikan, memelihara, dan 

mengelola hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 16 

1.  Satwa liar yang dilindungi yang diperoleh dari habitat alam untuk 

keperluan penangkaran dinyatakan sebagai satwa titipan negara. 

2.  Ketentuan mengenai penetapan status purna penangkaran dan 

pengembalian ke habitat alam satwa titipan negara diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Menteri. 

PERDAGANGAN 

Pasal 18 

1.  Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis 

satwa liar yang tidak dilindungi. 

2.  Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari: 

a. Hasil penangkaran. 

b. Pengambilan atau penangkapan dari alam.
36
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PERTUKARAN 

Pasal 31 

Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya 

keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau 

penyelamatan jenis yang bersangkutan. 

Pasal 32 

1.  Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat 

dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang sudah 

dipelihara oleh Lembaga Konservasi.  

2.  Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat 

dilakukan oleh dan antar Lembaga Konservasi dan pemerintah. 

Pasal 33 

1.  Pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat 

dilakukan antara satwa dengan satwa, atau tumbuhan dengan 

tumbuhan. 

2.  Pertukaran dilakukan atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis 

tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan. 

3. Penilaian atas keseimbangan nilai konservasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) dilakukan oleh sebuah tim penilai yang pembentukan 

dan tata kerjanya ditetapkan dengan keputusan Menteri. 
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Pasal 34 

Tumbuhan liar jenis Raflesia dan 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) 

hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden.  

PEMELIHARAAN UNTUK KESENANGAN 

Pasal 37 

1.  Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk 

tujuan kesenangan. 

2.  Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk 

kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak 

dilindungi. 
37
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Pasal 40 

1.  Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesenangan, wajib: 

a.  Memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis 

tumbuhan atau satwa liar peliharaannya. 

b.  Menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar 

pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar.  

PENGIRIMAN ATAU PENGANGKUTAN TUMBUHAN DAN 

SATWA LIAR 

Pasal 42 

1.  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. 

2.  Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Standar teknis pengangkutan. 

b. Izin pengiriman. 

c. Izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran. 

d. Sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang. 

3. Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib 

memuat keterangan tentang: 

a.  Jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa. 

b.  Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan. 
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c.  Identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima 

tumbuhan dan satwa. 

d.  Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.  

4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003, Tentang 

Tata Usaha Pengambilan atau Peredaran atau Penangkapan 

Tumbuhan dan Satwa Liar 

PENYITAAN 

Pasal 111 

Spesimen tumubuhan dan satwa liar yang terkait dengan pelanggaran 

terhadap Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61, 

dan Pasal 63, disita untuk negara sesuai Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999.
38

 

PUSAT PENYELAMATAN SATWA (Rescue Centre/ PPS) 

1.  Dalam rangka mengurangi resiko kematian satwa hidup hasil sitaan 

dan atau temuan, dan atau penyerahan masyarakat dalam rangka 

memenuhi ketentuan CITES, Direktur Jenderal memfasilitasi 

pengembangan dan pembangunan Pusat-pusat Penyelamatan Satwa, di 

beberapa daerah. 

2. Pusat Penyelamatan Satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

merupakan tempat transit dan pemeliharaan sementara satwa-satwa 

sitaan dalam keadaan hidup. 
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3. Dalam rangka memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Pusat-

pusat Penyelamatan Satwa Direktur Jenderal dapat bekerja sama 

dengan pihak ketiga. 

4. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3), diatur oleh Direktur 

Jenderal. 

\ 

 


