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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak pidana 

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang diambil dari bahasa 

belanda yaitu dari kata “strafbaar feit” yang artinya adalah suatu 

tindakan yang dapat menimbulkan hukuman.20 Sebenarnya dalam (Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak dijalsakannya secara resmi 

apa itu yang diaksud dengan arti “strafbaar feit”. Sehingga bermunculan 

pendapat dari berbagai ahli hukum tentang apa yang dimaksud dengan 

“strafbaar feit” yaitu: tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang 

dapat dihukum, perbuatan pidana, dan delik.21 

Teguh Prasetyo (2017:49) menjelaskan bahwa “istilah tindak 

pidana sebagai terjemahaan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh 

pihak pemerintah Cq Departemen Kehakiman”. 22  Adapun 

dipergunakannya alasan-alasan istilah tindak pidana adalah sebagai 

berikut: 

1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau 

dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana 

memakai istilah tindak pidana. 

2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak 

hukum menggunakan istilah tindak pidana 

                                                           
20Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 

hlm. 96.  
21Andi Sofyan dan Nur Azisa, Ibid.,  hlm. 97. 
22Teguh Prsetyo, Hukum Pidana, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 49 
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3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai 

istilah perbuatan pidana, ternyata dalam keyataannya tidak mampu 

membatsi dan mejembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah 

tindak pidana.23 

Dalam pengertian strafbaarfeit, para pembentuk undang-undang 

tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan 

strafbaarfeit, maka dari itu timbulah didalam doktrin pendapat dari 

berbagai ahli  mengenai apa yang dimaksud dari kata strafbaarfeit, antara 

lain: 

1) Simons 

Strafbaarfeit  adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan 

sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung 

jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagi dapat dihukum. 

2) Pompe 

Strafbaarfeit merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya 

dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak 

sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan 

sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu ”Barang siapa 

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena 

bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan 

hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. 

 

  

 

                                                           
23I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016, 

hlm. 65-68. 
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3) Moeljanto 

Sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus 

betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh 

atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang 

cita-citakan oleh masyarakat itu.24 

b. Subjek Tindak Pidana 

Didalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan 

kata “barang siapa”. Pernyataan tersebut berarti mengandung arti bahwa 

yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada 

umumnya adalah manusia. Juga dilihat dari ancaman pidana yang 

terdapat pada Pasal 10 KUHP menunjukan bahwa yang dapat dikenai 

pada umumnya manusia atau persoon.25 

Pada pandangan klasik memang berpendapat bahwa subjek tindak 

pidana adalah orang pribadi. Namun, menurut perkembangan zaman 

subjek tindak pidana dirasakan perlu untuk diperluas termasuk badan 

hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan 

pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi 

pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.26 

 

 

 

                                                           
24Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit., hlm. 98. 
25Prasetyo Teguh, Loc.Cit, hlm. 54 
26Prasetyo Teguh, Ibid., hlm. 54 
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c. Unsur Tindak Pidana 

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat di bagi menjadi 

dua, yaitu unsur tindak pidana objektif dan unsur tindak pidana subjektif. 

a) Unsur objektif  

Adalah unsur yang terdapat di luar sipelaku, unsur-unsur yang ada 

hibungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana 

tinakan si pelaku itu harus di lakukan. Terdiri dari: 

1) Sifat melanggar hukum. 

2) Kualitas dari sipelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai 

negeri di dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau 

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 

terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. 

3) Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai bab 

dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

b) Unsur subjetif 

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 

dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 

1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa). 

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 

Ayat 1 KUHP. 
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3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, dan sebagainya. 

4) Merencanakan terlebih dahulu. 

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. 

2. Tinjauan Umum Tentang Keanekargaman Hayati 

a. Keanekaragaman Hayati 

Sebelum Menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana jual beli 

satwa langka, penulis terlebih dahulu  menguraikan apa yang dimaksud 

dengan keanekaragaman hayati, pengertian satwa, dan beberapa daftar 

jenis satwa yang dilindungi. 

Kata  Kenekaragaman Hayati (biodiversity) pertama kali digunakan 

dalam versi panjangnya (biological diversity) oleh Lovejoy pada tahun 

1980. Awalnya kata ini di pergunakan untuk menyebutkan jumlah atau 

kekayaan spesies. Dibandingkan dengan istilah yang awal (biological 

diversity), biodiversity lebih banyak mendapatkan perhatian dan lebih 

mudah untuk diterima. Sebagian besar menyatakan keanekaragamn 

hayati tidak sama dengan jumlah spesies, karena istilah yang pertama 

lebih bersifat umum. Jika yang dimaksud keanekaragaman terbatas pada 

jumlah spesies, maka lebih tepatnya dikatakan sebagai kekayaan spesies 

(species richnes).27 

Menurut Delong (dalam Amien 2011:1) mengajukan definisi yang 

lebih komprehensif, keanekaragaman hayati menurut definisi ini adalah 

sebagai berikut: 

atribut suatu area yang menyangkut keberagaman di dalam dan 

diantara organisme hidup, kumpulan organisme, komunitas biotik 

dan proses biotik yang masih bersifat alamiah maupun yang sudah 

diubah oleh manusia. Keanekaragaman hayati dapat di ukur dari 

level genetik beserta identitasnya, jumlah spesies, kumpulan 

                                                           
27Amien S Leksono, Keanekaragaman Hayati, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), 

hlm.1. 
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spesies, komunitas biotik, proses biotik serta struktur-sturktur dari 

level-level tersebut.28 

Istilah keanekaragaman hayati yang meliputi tiga tingkatan 

disampaikan oleh gaston dan spicer (dalam Amien 2011:1) Pengertian 

masing-masing tingkat keanekaragaman hayati tersebut adalah: 

jumlah total informasi genetik yang terkandung dalam individu-

individu suatu spesies atau populasi tertentu misalnya tumbuhan, 

hewan dan mikroorganisme yang mendiami bumi. Selanjutnya 

keanekaragaman spesies yaitu keanekaragaman organisme hidup 

atau keanekaragaman spesies di suatu area, habitat atau komunitas. 

Terakhir adalah keanekaragaman ekosistem yaitu keanekaragaman 

habitat, komunitas botik dan proses ekologi di biosfer (daratan) 

atau lautan.29 

Sedangkan yang di maksud keanekaragaman hayati menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1994 tentang 

Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity 

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  mengenai Keanekargaman 

Hayati)  keanekaragaman hayati adalah “keanekargaman yang meliputi 

antara makhluk hidup dari semua unsur, termasuk diantaranta, daratan, 

lautan, dan ekosistem akuatik”.30 

Jadi, keanekargaman hayati adalah istilah “payung” bagi derajat 

keanekargaman alam, yang mencangkup baik jumlah maupun frekuensi 

ekosistem dan spesies maupun gen yang ada di wilayah tertentu. Pada 

dasarnya, semakin besar ukuran populasi suatu spesies semakin besar 

juga keanekaragman genetik di dalamnya. Keanekargaman hayati tidak 

tersebar merata di seluruh bumi. Pada umumnya, ekosistem terestorial 

tropik dataran rendah mempunyai keanekaragaman tersebesar. 

Keanekargaman itumenurun seiring dengan menurunnya curah hujan dan 

                                                           
28Amien S Leksono, Ibid., hlm. 1 
29Amien S Leksono, Ibid., hlm. 1 
30Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On 

Biological Diversity. 



19 
 

 

juga semakin jauhnya dari garis khatulistiwa (atau semakin tingginya 

tempat-tempat itu).31 

Keanekaragaman hayati sangat bermanfaat untuk kelangsungan 

hidup semua populasi. Seperti halnya dengan Indonesia, keanekargaman 

hayatinya adalah sumber yang paling penting bagi pembangunan 

nasional. Sifatnya yang mampu memperbaiki diri merupakan unggulan 

utama untuk dapat di manfaatkan secara berkelanjutan tentunya dengan 

mematuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku di negara 

Indonesia.32 

Menurut beberapa ahli terdapat adanya penyebab tingginya 

keanekaragaman hayati di Indonesia. Pertama, Indonesia terletak di 

kawasan tropis yang mempunyai iklim stabil. Kedua, secara geografi 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara dua benua, 

yaitu benua Australia dan benua Asia. Maka dari itu Indonesia dilintasi 

oleh dua pusat distribusi biota. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan 

merupakan cuplikan Asia, sementara biota Papua berasal dari Australia 

dan daerah Wallacea, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara 

merupakan daerah peralihan dan pertemuan.33 

Dalam hal keanekaragaman spesies yang mencangkup kekayaan 

tumbuhan khususnya kekayaan satwa, Indoneisa mempunyai kedudukan 

terkemuka di muka bumi ini. Terkandung didalamnya 12% dari spesies 

mamalia atau sekitar (515 jenis), 16% spesies amfibi dan reptil atau 

sekitar (600 jenis), dan17,5% dari spesies burung atau sekitar (1.539 

jenis), dan juga 45% ikan hidup di perairan Indonesia.34 

 

 

                                                           
31Jeffrey A. McNeely, Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 1992), hlm. 4. 
32Thiur Dianti Siboro, “ManfaatKeanekargaman Hayati Terhadap Lingkungan”. Jurnal 

Ilmiah Simantek. Vol 3 No. 1, (Februari 2019). 
33Mochamad Indrawan dan Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, Biologi Konservasi, 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007),  hlm . 454. 
34Mochamad Indrawan dan Richard B. Primack dan Jatna Supriatna,  Ibid., hlm.  455. 
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Indonesia juga mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam 

tingkat endemisme. Dari 500-600 spesies mamalia besar, 36% 

diantaranya endemik. Dari 35 spesies primata, 25% adalah endemik. Dari 

78 spesies paruh bengkok, 40%-nya endemik, dan dari 121 spesies kupu-

kupu, 44%-nya endemik (McNeely dkk.1990, Supriatna 1996). Maka 

dari itu sebagai salah satu negara yang mempunyai Mega Diversity 

spesies hayati, indonesia juga dikenal sebagai Mega Center 

keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia mempunyai keanekragaman 

hayati sebandig dengan negara Brazil yang mempunyai daratan lebih dari 

5 kali besarnya daratan Indonesia.35 

 

b. Pengertian Satwa Langka  

Indonesia diberikan oleh Tuhan kekayaan alam yang sangat 

melimpah, terutama kekayan satwa yang ada di dalamnya, bahkan ada 

pula satwa yang tidak bisa ditemui di tempat lain kecuali di Indonesia, 

contohnya hewan Komodo, burung cendrawasih, dan burung elang jawa 

dan masih banyak lagi. Menurut  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 

terdapat dua macam pengertian satwa, yaitu satwa dan satwa liar. Satwa  

merupakan semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat , 

dan atau di air, ataupun udara. Satwa liar adalah binatang yang hidup di 

darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat 

liar baik yang msih hidup bebas maupun yang sudah di pelihara oleh 

manusia.36 

Dari pengelompokan dua jensi satwa diatas, terdapat pula 

pengelompokan jenis terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa 

langka adalah jenis satwa yang keberadaannya sangat sulit untuk di cari 

karena jumlahnya yang sangat terbatas sekali. Satwa langka pada 

                                                           
35Mochamad Indrawan dan Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, Ibid.,  hlm. 453. 
36Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya 
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umumnya  termasuk ke dalam jenis satwa yang terancam kepunahan 

karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan 

jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasinya semula. Hal ini 

bisa terjadi karena banyak manusia yang memanfaatkan sumber daya 

alam secara berlebihan.37 

Untuk menjamin keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati di 

Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran konservasi sumber daya alam 

hayati. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber 

daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 

menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Rafika Aulia Rahma Sari, dan Martadi, “Perancang Buku Ilustrasi Yuk mengenal Satwa 

Langka Di Taman Nasional Baluran Bergaya Semi Abstract Art Sebagai Media Edukasi Untuk 

Anak 6-12 Tahun.” Jurnal Barik. Vol. 1. No. 1, (Tahun 2020), hlm. 157. 
38Pasal 1 Undang-Undang  No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya 



22 
 

 

c. Jenis Satwa Yang Dilindungi 

Berikut adalah beberapa daftar hewan spesies mamalia, spesies 

burung, spesies reptil,  dan spesies ikan/molusca  yang di lindungi oleh 

negara Indonesia :  

Mamalia 

No Nama Ilmiah Nama Indonesia 

1 PantheraTigris Sumatrae Harimau Sumatera 

2 Caracal Aurata Kucing Emas  

3 Capricornis Kambing Hutan Sumatera 

4 Helarctos Malayanus Beruang Madu 

5 Prionailurus Planiceps Kucing Hutan 

6 Muntiacus Muntjak Kijang Muntjak 

7 Balaenoptera acutorostrata paus tombak 

8 Manis Javanica Trenggiling  

9 Neofelis nebulosa diardi Macan dahan 

10 Pongo Abeli Orang Utan 

 

Burung 

No Nama Ilmiah Nama Indonesia 

1 Paradisaeidae Cendrawasih 

2 Rhyticeros Undulatus Burung Julang 

3 Nisaetus Bartelsi Elang Jawa 

4 Harpyopsis novaeguineae Rajawali papua 

5 Cacatua alba Kakatua putih 

6 Leucopsar Rithschildi Jalak Bali 

7 Chloropsis moluccensis Cica daun sayap-biru sumatera 

8 Corvus fuscicapillus Gagak kepala-coklat 

9 Anous minutus Camar angguk hitam 

10 Tanygnathus megalorynchos Betet-kelapa paruh-besar 
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Reptil 

No Nama Ilmiah Nama Indonesia 

1 Varanus Komodoensis Komodo 

2 Varabus Auffenbergi Biawak Rote 

3 Varanus Becarii Biawak Aru 

4 Chitra Chitra Labi-Labi Bintang 

5 Simalia Boeleni Sanca Buan 

6 Dermochelys coriacea Penyu Belimbing 

7 Eretmochelys imbricata Penyu sisik 

8 Chelodina novaeguniae Kura-Kura Papua Leher Panjang 

9 Chlamydosaurus kingii  Soa Payung 

10 Crocodylus Porosus Buaya Muara 

 

Ikan 

No Nama Ilmiah Nama Indonesia 

1 Fluvitrygon oxyrhynchus Pari Sungai Tutul 

2 Urogymnus Polylepis Pari Sungai Raksasa 

3 Fluvitrygon signifier  Pari Sungai Pinggir Putih 

4 Sceleropages formous Arwana Kalimantan 

5 Chitala Boreensis Belida Borneo 

6 Balantiocheilos 

melanopterus  

Ikan Balashark 

7 Barbodes microps Wader Goa 

8 Latimeria meadoensis  Ikan Raja Laut 

9 Neolissochilus 

thienemanni 

Ikan Batak 

10 Sceleropages Jardinii  Arwana irian 
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Daftar hewan yang dilindungi oleh negara dapat dilihat lengkap 

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia  Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.39 

 

3. Pengertian  Tindak Pidana Jual Beli Satwa Langka Ilegal 

Seperti halnya uraian-uraian yang sudah ditulis diatas, jelas sekali 

bahwa negara Indonesia mempunyai begitu banyak keanekaragaman hayati 

lebih khususnya kenekaragaman spesies hewannya. Meskipun Indonesia 

mempunyai kekayaan spesies hewan yang begitu melimpah, Indonesia juga 

dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kepunahan spesies hewan 

yang cukup tinggi, hal tersebut diakibatkan oleh perburuan, perdagangan atau 

jual beli terhadap satwa-satwa langka yang dilindungi, seperti halnya yang 

sudah di uraikan oleh penuis pada bagian bab 1 diatas. Berikut penulis 

menguraikan pengertian tindak pidana perdagangan satwa liar. 

Perdagangan satwa liar atau disingkat PISL merupakan nama yang 

secara umum digunakan untuk merujuk kepada sebuah kejahatan 

perdagangan satwa atau poacing yang didefinisakn sebagai praktik ilegal atau 

bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa. 

Praktik perdagangan satwa liar yang sudah hidup maupun yang sudah 

diawetkan mencakup proses berburuan, pengangkutan, penyiksaan/ 

pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampugan hingga 

penerimaan satwa untuk dieksploitasi. Poacers  merupakan sebutan bagi 

pelaku (termasuk pemburu) perdagangan ilegal satwa liar atau pihak-pihak 

yang mendapatkan keuntungan dari nilai satwa  liar hidup atau mati maupun 

utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik 

                                                           
39Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

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

Dilindungi 
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itu dalam skala lokal, nasional, hingga internasional, bahkan jual beli bisa 

melalui internet atau media sosial.40 

Menurut Alvian Sualiman Harahap., S.H., M.H. (dalam Wildanu 

2019:180) faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar adalah 

“perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi dari skala kecil hingga besar yaitu 

faktor ekonomi.” Faktor ekonomi yang dimaksud dalampenyebab terjadinya 

perdagangan ilegal satwa liar meliputi: 

1) Harga 

Semakin langka satwa liar yang diperjualbelikan, maka semakin 

tinggi pula harganya di pasar gelap. Sebagai contoh satu kilogram 

gading gajah impor di Indonesia mencapai 30 juta dan cula badak 

300 juta perbarang. Kemiskinan masyarakat yang tinggal didalam 

dan sekitar lingkungan hutan yang seringkali dimanfaatkan oleh para 

mafia dari kota-kota besar untuk menjadi pemburu satwa liar dengan 

iming-iming mendapatkan uang. Dalam alur perdagangan ilegal  

paling kecil dan menjadi pihak yang ikut diekspoitasi oleh para 

pedagang satwa liar denganmemanfaatkan kondisi masyarakat yang 

miskin. 

2) Hiburan 

Satwa liar memiliki daya tarik terhadap keunikan bentuk maupun 

karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan. 

Mulai dari hiburan kelas jalanan, seperti atraksi, topeng monyet, 

yang meminta upah seikhlasnya sampai pada sirkus dengan tarif 

sirkus untuk menontonyya. Pertunjukan satwa untuk kesenangan ini 

umumnya tidak disertai dengan informasi kondisi  terkait satwa 

mulai dari mendapatkan satwa serta dokumen perizinan kepemilikan 

satwa. 

                                                           
40Wildanu S Guntur, “Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar.” Recidive. 

Vol. 8. No. 2, ( Mei-Agustus Tahun 2019),  hlm.180.  
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3) Bahan Narkoba 

Satwa liar sebagai bahan baku pembuatan narkoba menjadi pemicu 

khususnya perburuan terhadap trenggiling yang setiap tahunnya 

memiliki angka yang cukup fantastis. Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan mecatat bahwa transaksi penyelundupan 

trenggiling keluar negeri diperkirakan sebesar Rp 12 miliar pertahun 

dimana dalam lima tahun terakhir terdapat 587 kasus penyelundupan 

trenggiling. Sisik trenggiling dihargai sekita Rp 3 juta per kilogram 

dengan tujuan utama negara Singapura, dan China. Selain daging 

treggiling yang dapat diolah , sisik trenggiling yang dipakai sebagai 

campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada 

psikotropika zat Aktif Tramadol HCL yang terdapat pada 

psikotropika jenis sabu-sabu.41 

 

4. Pengertian Putusan Hakim 

Pasal 1 Angka (8) KUHAP menyebutkan, “Hakim adalah pejabat 

negara yang diberi wewenang oleh undang-undang unuk mengadili suatu 

perkara yang dihadapkan kepadanya.” 42  Sedangkan pengertian hakim 

menurut Cik Hasan  (dalam Nur Iftitah 2017:43) adalah “orang yang 

memutuskan hukum”.43 

Lebih lanjut menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman adalah: 

 

 

                                                           
41Wildanu S Guntur, Ibid., hlm. 181 
42Pasal 1 Angka (8)No.8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  tentang  Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 
43Nur Iftitah Isnantian, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengabilan Putusan Perkara Di 

Pengadilan, Jurnal Pemikiran Islam.  Vol. XVII, No. 2,  (Juni 2017), hlm. 43. 
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Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan 

khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan tersebut.44 

Adapun pengertian dari mengadili menurut Pasal 1 Ayat 9 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana  adalah “serangkaian tindakan hakim 

untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas 

bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan”.45 

Menurut Pasal 1 Angka (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, putusan hakim adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 

lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini”. 46  Hans Kelsen (dalam Teguh 2016:61)  

mengemukakan bahwa putusan pengadilan adalah: 

suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang 

bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma 

khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang di 

tanganinya, akan tetapi dapat melahirkan  suatu norma yang 

umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus 

oleh pengadilan pada masa mendatang.47 

Sedangkan  Putusan hakim  menurut pengertian Leden Merpaung 

(dalam Teguh 2016: 61) adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

                                                           
44Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

kehakiman 
45Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana  
46Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
47Teguh Setya Bakti, “ Politik Hukum Dalam Putusan Hakim.” Jurnal Hukum dan 

Peradilan. Vol. 5. No. 1, (Maret 2016), hlm. 61.  
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dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya  yang berbentuk 

tertulis.”48 

Berkaitan dengan pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

putusan hakim adalah norma yang ditujukan kepada peristiwa konkrit yang di 

sebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan  dan pembentukan 

hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang. Dengan 

karakternya sebagai yurisprudensi, maka kedudukan putusan hakim adalah 

setara dengan undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-

undang.49 

Pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu: 

1) Putusan Akhir 

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka 

sampailah hakim pada tugasnya, yaitu hakim menjatuhkan putusan, yang 

akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi negara 

dengan warga negaranya. Putusan inilah yang dinamakan putusan akhir.50 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada beberapa jenis 

putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara, yaitu:  

a) Putusan bebas (vrijspraak) Putusan bebas adalah apabila jika 

pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukt secara sah dan 

meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas (Pasal 191 Ayat 1 

KUHAP).51 

b) Putusan lepas dari segala tuntutan ( onslaag van alle recht 

vervolging) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 

                                                           
48Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1995),  hlm. 406. 
49Teguh Setya Bakti, Loc.Cit., hlm. 61.  
50Ahmad  Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Profresif , 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 113. 
51M.Haryanto, Hukum Acara Pidana, (Salatiga: Griya Media, 2013), hlm. 141.  
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didakwakan kepada terdakwa terbukti , tetapi terdakwa tidak 

bersalah atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (fait 

d’excuse), maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum. (Pasal 

191 Ayat 2 KUHAP).52 

c) Putusan pemidanaan Dalam hal ini adalah terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaiamana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka 

terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana 

yang telah dilakukannya (Pasal 193 Ayat 1 KUHAP).53 

2) Putusan Sela 

Putusan ini mengacu pada Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan 

keberatan (eksepsi) bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili 

perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus 

dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk 

menyatakan pendapatnya, hakim akan mempertimbangkan keberatan 

tersebut untuk selanjutnya akan mengambil keputusan.54 

 

5. Kududukan Pertimbangan Hakim dalam Putusan  

Dalam Pasal 197 Ayat 1 KUHAP surat putusan pemidanaan 

memuat: 

a. Kepala putusan yang yang dituliskan berbunyi: “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”; 

b. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, dan pekerjaan 

terdakwa  

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat pada dalam surat dakwaan 

                                                           
52Ibid., hlm. 141 
53Ahmaf Rifai, Op.Cit., hlm. 117. 
54Ibid., hlm 114. 
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d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 

di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat pada surat tuntutan; 

f. Pasal peraturan perundang-indangan yang menjadi dasar 

pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang 

menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan 

yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; 

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 

perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyatan telah terpenuhi semua 

unsur dalam rumusan tidak disertai dengan kualifikasinyadan 

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 

i. Ketentuan kepada siapabiaya perkara dibebankan dengan 

menyebutkan jumlah yang dan ketentuan mengenai barang bukti; 

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 

dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 

palsu; 

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 

dibebaskan ; 

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 

memutus, dan nama panitera.55 

Dari bunyi Pasal 197 Ayat 1 huruf d dapat diketahui bahwa salah 

satu putusan pidana harus memuat pertimbangan hakim. Tidak dipenuhinya 

ketentuan dalam Ayat 1 mengakibatkan putusan akan batal demi hukum.56 

Oleh karena itu pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang 

terpenting dalam suatu persidangan sebelum majelis hakim memutus perkara, 

                                                           
55Pasal 197 Ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang  Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana  
56Pasal 197 Ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana  
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apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum 

terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada terdakwa dijatuhi pidana atau 

tidak terbukti secara sah dan meyhakinkan dan terdakwa dibebaskan. 

 

6. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan 

di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus 

mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan 

sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai , diwujudkan, dan 

dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang 

berorientasi pada keadilan umum (legal juctice), keadilan moral (moral 

juctice), dan keadilan masyarakat (social Juctice).57 

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan 

berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator 

undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-

undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus 

dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau 

memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum 

ituunsurnya adalah menciptakan keadilan.58 

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada 

kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata 

nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, 

penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas 

serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai dalam masyarakat yang 

terabaikan. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan 

dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.59 

                                                           
57Ahmad Rifai, Op.Cit., hlm. 126. 
58Ahmad Rifai, Ibid., hlm. 126. 
59Ahmad Rifai, Ibid., hlm. 126. 
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Keadilan hukum (legal juctice), adalah keadilan yang berdasarkan 

hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakimnya memutuskan perkara 

hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dalam 

arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan 

peraturan perundang-undangan. Keadilan sepeti ini keadilan menurut 

penganut aliran legalistis positivisme. Dalam menegakan keadilan  hakim 

atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, haim tidak 

perlu mencari sumber-sumber  hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim 

hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkret 

rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-

undang.60 

Keadilan hukum (legal juctice), hanya didapat dari undang-undang, 

justru pada suatu kondisi, akan menimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat, 

sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu 

yang suatu saat daya laku tersebut akan mati. Karena saat undang-undang 

diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah di 

undangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, 

akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang.61 

Keadilan moral (moral juctice) dan keadilan sosial (social juctice) di 

terapkan hakim, dengan pernyataan bahwa “hakim harus menggali nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat” (vide Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 48 tahun 2009), yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah 

masuk ke dalam perbincangan tentang moral juctice dan social juctice. 62 

Pada dasarnya pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang hakim 

dilakukan dalam kerangka untuk menegakan kebenaran dan keadilan, dengan 

berpegangan pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam 

masyarakat. Karena dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan 

perundang-undangan ditetapkan  secara benar dan adil, dan apabila penerapan 

peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka 

                                                           
60Ahmad Rifai, Ibid., hlm. 127.  
61Ibid., hlm. 127 
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hakim wajib berpihak pada keadilan (moral juctice) dan menyampingkan 

hukum hukum atau peraturan perundang-undangan (legal juctice). Keadilan 

yang dimaksud disini bukanlah keadilan yang proseduril (formil), akan tetapi 

keadilan substansif (materiil), yang sesuai hati nurani seorang hakim.63 

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (civil 

law system), yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-

undang. Alhasil para hakimnya ialah pelaksana undang-undang, bukan 

pembuat undang-undang hukum, sebagaimana dilakukan oleh para hakim di 

inggris yang menganut sistem common law (kebiasaan). Akan tetapi, para 

hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (rechtsinding) melalui 

putusan-putusannya, walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu 

para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-

undangan.64 

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan suatu penjatuhan putusan pidana: 

1) Teori keseimbangan, yang dimaksud keseimbangan disini adalah 

keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau 

berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan kepentinganmasyarakat, 

kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan 

pihak penggunggat dan pihak tergugat. 

2) Teori pendekatan Seni dan Intuisi, Pendekatan ini dipergunakan 

hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh 

instink atau intuisi dariapada pengetahuan dari hakim itu sendiri. 

3) Teoti Pendekatan Keilmuan, Pendekatan keilmuan ini merupakan 

semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim 

tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, 

tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

                                                           
63Ibid., hlm. 127. 
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wawasan keilmuan hakim dalam mengahdapi suatu perkara yang 

harus diputusakannya. 

4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalam dari seorang hakim 

merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi 

perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 

5) Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat 

yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang 

berkaitan dengan pokok-pokok  perkara yang disengketakan. 

6) Teori kebijaksanaan Teori kebijksanaan mempunyai beberapa 

tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap 

masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua,  sebagai perlindungan 

terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, 

unwtuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat 

membina, memlihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan 

yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.65 

 

7. Pertimbangan Hakim Tentang Hal-Hal Yang Memberatkan Dan 

Meringankan  

Dalam suatu putusan pidana, hakim diwajibkan untuk memberikan 

pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Jika 

tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 

maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.66  Sampai saat ini tidak ada 

pedoman hakim yang pasti dalam memberikan pertimbangan yang 

memberatkan maupun pertimbangan yang meringankan. Biasanya hakim 

hanya berpatokan pada Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 67  Akan tetapi 

peraturan yang termuat di dalam pasal tersebut masih belum jelas sebagai 

                                                           
65Ibid., hlm. 105 
66Pasal 197 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana 
67Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
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patokan hakim dalam memberikan pertimbangan yang meringankan dan 

pertimbangan yang membertakan dalam pengadilan. 

Persoalan tidak adanya pedoman hakim tentang pertimbangan yang 

meringankan dan pertimbangan yang memberatkan akan diterapkan di dalam 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal (RKUHP) Pasal 54 

yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 

a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 

b. Motif dan tujuan tindak pidana; 

c. Sikap batin pembuat tindak pidana; 

d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak 

direncanakan; 

e. Cara melakukan tindak pidana; 

f.   Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;  

g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat 

tindak pidana; 

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 

i.   Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 

j.   Pemfaan dari korban dan/ atau keluarganya; 

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ; 

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada 

waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, 

dapatdijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan  pidana 

atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan 

dan kemanusiaan.68 

(3) Pengertian pemeberatan pidana di naskah akademik Ruukuhp adalah 

penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Jika 

dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingan dan 

memperberat pidana secara bersama-sama, maka mkasimum 

                                                           
68Pasal 54 Ayat 1 dan Ayat 2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(RKUHP) September 2019 



36 
 

 

ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan 

tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga). 69 Sedangkan faktor yang 

memberatkan pidana adalah: 

a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam 

dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai 

negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 

sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; 

b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang 

negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; 

c. Penyalahgunaan atau keahlian atau progesi untuk melakukan 

tindak pidana; 

d. Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama degan 

anak-anak  di bwaha umur 18 tahun; 

e. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, 

dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan 

berencana; 

f. Tindak pidana dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau 

bencana alam; 

g. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan 

bahaya; 

h. Pengulangan tindak pidana; atau 

i. Faktor-faktor lain yang bersuber pada dari hukum yang hidup 

dalam masyarakat.70 

 

 

 

 

                                                           
69Naskah Akademik RUU KUHP., hal. 189. 
70Naskah Akademik RUU KUHP., hlm. 189. 
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(4) Sedangkan pengertian peringanan pidana menurut Ruukuhp adalah 

pengurangan 1/3 dari ancaman pidana maksimum maupun minimum 

khusus untuk tindak pidana tertentu. Untuk tindak pidana yang 

diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum 

pidananya penjara 15 tahun. Berasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu, peringatan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari 

yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.71 

 

B.  Hasil Penilitian  

1. Perkara Nomor: 56/Pid.B/2014/PN Tkn 

Penelitian yang dilakukan penulis terhadap putusan Pengadilan 

Negeri Takengon Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn mengenai tindak pidana 

perniagaan bagian tubuh satwa yang dilindungi menghasilkan data sebagai 

berikut:  

a. Dakwaan 

Bahwa bermula pada suatu waktu dipertengahan tahun 2012 

Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang bernama Pak Jack (sudah 

meninggal), Pak Jack menyampaikan kepada Terdakwa bahwa  memiliki 1 

(satu) lembar kulit harimau sumatera, Pak Jack meminta Terdakwa agar 

mencarikan pembeli yang berminat untuk membeli kulit tersebut, 

mendengar kabar tersebut lalu Terdakwa menghubungi temannya yang 

bernama Boy (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa menyampaikan bahwa 

ada temannya yang mau menjual 1 (satu) kulit harimau sumatera, 

mendengar informasi tersebut Boy yang berdomisili di Medan langsung 

berangkat ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di 

takengon Boy menjumpai Terdakwa lalu mereka langsung menuju ke 

tempat penyimpanan barang milik Pak Jack yang berada di Kabupaten 

Bener Meriah, sesampainya disana Boy langsung melihat 1 (satu) kulit 

harimau sumatera tersebut sehingga membuat Boy tertarik lalu Boy 

melakukan transaksi jual beli dengan ke sepakatan harga sebesar Rp. 
                                                           

71Naskah Akademik RUU KUHP., hlm. 188. 
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22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), yaitu harga terhadap 1 (satu) kulit 

harimau sumatera tanpa tulangnya, selanjutnya kul i t harimau sumatera 

tersebut dibawa ke Medan dengan terlebih dahulu singgah ke rumah 

Terdakwa, di rumah Terdakwa tersebut BOY menyerahkan upah atas jasa 

Terdakwa sebagai perantara jual beli sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta 

rupiah) 

 Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa dihubungi 

oleh Boy via HP, Boy memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia 

memiliki informasi ada kulit Harimau Sumatera di Takengon, BOY 

meminta untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut, kemudian pada 

tanggal 24 Desember 2013 masuk SMS ke HP milik Terdakwa dari nomor 

yang tidak dikenal yang isinya  menyebutkan bahwa ianya memiliki kulit 

harimau sumatera serta menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mau 

membeli kulit harimau tersebut, setelah membaca Sms tersebut lalu 

Terdakwa langsung menghubungi si empunya nomor HP tersebut, 

Terdakwa menyatakan ingin melihat langsung kulit harimau sumatera 

tersebut., namun pemiliki tersebut menyatakan boleh tapi harus langsung 

membawa uang, mendengar permintaan si pemilik kulit harimau yang 

tidak diketahui namanya te rsebut maka Terdakwa langsung menghubungi 

Boy untuk menginformasikan perihal kulit harimau tersebut, mendengar 

kabar baik dari Terdakwa tersebut Boy mengatakan bahwa besok ia akan 

berangkat menuju takengon, selanjutnya pada tanggal 26 Desember sekitar 

pukul 06.00 Wib BOY sampai di Takengon, Terdakwa menjemput Boy di 

loket Bus Pelangi untuk dibawa ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 10.00 

Wib sipemilik kulit Harimau Sumatera datang ke rumah Terdakwa lalu 

mereka melakukan transaksi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 

51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah), kemudian Boy juga menyerahkan 

uang untuk Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai 

upah perantara, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib kembali ke Medan 

dengan membawa serta kulit Harimau Sumatera tersebut. 
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 Setelah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut, lalu 

Terdakwa merasa tergiur dengan prospek bisnis tersebut sehingga 

kemudian tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan pengembangan 

pembuatan patung atau pengawetan bagian-bagian tubuh satwa, terhadap 

proses pembuatan patung dari kulit satwa tersebut, Terdakwa mulai 

dengan menguliti satwa yang telah mati dengan menggunakan pisau silet, 

yang dikuliti sebatas leher dan pergelangan kaki satwa tersebut, untuk isi 

kepala dan pergelangan kaki tidak ikut dikuliti, selanjutnya terhadap kulit 

tersebut direndam dengan menggunakan Spirtus hingga kurang lebih 1 

(satu) minggu dengan tujuan untuk menghilangkan bau busuk dan agar 

bulu dari satwa tersebut tidak rontok, setelah itu Terdakwa menjemur kulit 

tersebut untuk menge ringkan kulit dari basahnya akibat direndam dengan 

spirtus, setelah kering kulit tersebut diisi dengan kapas sehingga berbentuk 

patung satwa atau bentuk seperti apa yang diinginkan lalu kulit tersebut 

dijahit dengan jarum benang, setelah berbentuk selayaknya satwa yang 

masih hidup lalu Terdakwa kembali menjemur patung tersebut untuk 

menghilangkan sisa bau spirtus dan bau daging busuk yang yang masih 

tersisa, setelah ke ring patung dari kulit satwa liar tersebut siap diperjual 

belikan. 

Selanjutnya, masyarakat yang mengetahui tindak tanduk Terdakwa 

melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polda Aceh, sehingga aparat 

Kepolisan Daerah Aceh melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan 

menghubungi TERDAKWA, Pihak Polda Aceh tersebut sepakat untuk me 

lakukan transaksi jual be li pada hari Jum’at tanggal 03 Januari 2014 

sekitar pukul 14.00 Wib, waktu dan tempat tersebut ditentukan oleh 

Terdakwa.  

Pada hari Jum’at tanggal 03 Januari 2014 Terdakwa kembali 

menghubungi petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, 

Terdakwa menanyakan posisi petugas tersebut lalu mereka bersepakat 

untuk bertemu di depan Pom Bensin Kemili Kota Takengon, sesampainya 

disana Terdakwa meminta petugas yang menyamar sebagai pembeli 
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tersebut mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, petugas yang 

menyamar tersebut mengendarai 1 (unit) mobil panther dan juga 

membawa 1 (satu) unit mobil truk, lalu Terdakwa membawa petugas ke 

rumah Terdakwa di Desa Gele Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh 

Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi 

dengan petugas yang menyamar tersebut dengan kesepakatan harga kulit 

atau binatang liar yang sudah diawetkan dengan harga Rp. 5.700.000,- 

(Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajak 

petugas yang menyamar tersebut untuk melihat kulit atau binatang liar 

yang sudah diawetkan yaitu berupa 1 (satu)buah kulit kepala Harimau 

Sumatera yang sudah dijadikan patung, 2(dua) ekor kulit kucing emas 

yang sudah dijadikan patung, 1 (satu) buahkepala kambing hutan yang 

sudah dijadikan patung, 6 (enam) biji taringBeruang, 1 (satu) lembar kulit 

Beruang Madu, 1 (satu) lembar kulitKucing Hutan, 1 (satu) buah Kepala 

Kijang Muntjak yang sudahdijadikan patung dan 1 (satu) buah Kepala 

Burung Julang, kulit atau binatang liar yang sudah diawetkan tersebut 

disimpan oleh Terdakwa digudang miliknya dan Terdakwa tidak memiliki 

izin dari pihak yang berwenang untuk itu, selanjutnya sekitar pukul 15.00 

Wib barang-barangyang berada digudang Terdakwa tersebut dimasukkan 

kedalam kotak kayulalu kotak kayu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, 

selanjutnya Terdakwa menyuruh seorang pekerja untuk menaikkan 

barang-barang tersebut kedalam truk yang dibawa oleh aparat Polda Aceh 

yang menyamar tersebut, lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh aparat 

Kepolisian Daerah Aceh guna pengusutan lebih lanjut. 

Binatang yang sudah diawetkan tersebut merupakan jenis-jenis satwa 

yang dilindungi sebagaimana dalam Lampiran PP No 07 Tahun 1999 

tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu 1 (satu) buah kepala 

Harimau Sumatera yang sudah dijadikan patung terdapat pada Lampiran 

nomor 52 dengan nama ilmiah panthera tigris sumatrae (harimau 

sumatera), 2 (dua) ekor kulit kucing emas yang sudah dijadikan patung 

terdapat pada Lampiran nomor 26 dengan nama ilmiah felis temmincki 
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(kucing emas), 1 (satu) buah kepala kambing hutan yang sudah dijadikan 

patung terdapat pada Lampiran nomor 9 dengan nama ilmiah capricornis 

sumatrensis (kambing sumatera/gunung/hutan), 6 (enam) biji taring 

Beruang terdapat pada Lampiran nomor 28 dengan nama ilmiah helarctos 

malayanus (beruang madu), 1 (satu) lembar kulit Beruang Madu terdapat 

pada Lampiran nomor 28 dengan nama ilmiah helarctos malayanus 

(beruang madu), 1 (satu) lembar kulit Kucing Hutan terdapat pada 

Lampiran nomor 23 dengan nama i lmiah felis bengalensis (kucing hutan), 

1 (satu) buah Kepala Kijang Muntjak yang sudah dijadikan patung terdapat 

pada Lampiran nomor 43 dengan nama ilmiah muntiacus muntjak (kijang 

muncak) dan 1 (satu) buah Kepala Burung Julang terdapat pada Lampiran 

nomor 80 dengan nama ilmiah bucerotidae 

(julang,enggang,rangkong,kangkareng). 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. 

b. Tuntutan  

Pununtut Umum Pada Kejaksaan Negeri Takengon yang pada 

intinya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang 

mengadili perkara ini untuk memutuskan hukuman sebagai berikut:  

1) Menyatakan Terdakwa Maskur Bin M. Amin, terbukti secara sah 

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki kulit, 

tubuh ataubagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana 

dalam surat dakwaanmelanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) 

huruf d Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maskur Bin M. Amin  

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, 

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 

perintah Terdakwa te tap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 
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25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) subsidiar 4 (Empat) bulan 

kurungan 

3) Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) ekor kepala Harimau 

Sumatera yang sudah dijadikan patung; 2 (dua) ekor kulit kucing 

emas yang sudah dijadikan patung; 1 (satu) buah kepala kambing 

hutan yang sudah dijadikan patung, 6 (enam) biji taring beruang; 1 

(satu) lembar kulit beruang madu, 1 (satu) lembar kulit kucing hutan, 

1 (satu) buah kepala kijang muntjak yang sudah dijadikan patung, 1 

(satu) buah kepala Burung Julang, Dirampas untuk negara dan 

diserahkan kepada Kantor BKSDA Aceh. 

4) Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya 

perkara sebasarRp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); 

  

c. Pertimbangan Hakim 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, 

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum 

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. 

Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; Barang Siapa, 

dengan Sengaja, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh 

atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang 

dibuat dari bagian satwa tersebut, atau mengeluarkannya dari suatu tempat 

di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut majelis hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 
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Ad.1. Barang Siapa 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah 

setiap orang sebagai subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau 

badan usaha. 

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan 

identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan 

Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas 

dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan 

para saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in 

persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat 

yang dimaksudkan dengan ”Barang siapa”dalam hal ini adalah Terdakwa 

yaitu Terdakwa Maskur Bin M. Aminyangselanjutnya akan diteliti dan 

dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhiunsur-unsur dari tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya. 

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi.Berarti dalam  kasus 

perkara nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn subjek tindak pidananya adalah 

Maskur Bin M Amin. 

Ad.2. Dengan Sengaja 

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut Memorie 

van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan "opzetteiijk plegen van een 

misdrijf" atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan 

tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en 

wetens), Profesor van Hmel berpendapat bahwa dalam suatu delik yang 

dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau 

dengan timbulnya akibat yang dilarang, opzet itu hanyalah dapat 

berkenaan dengan "apa yang secara nyata te lah dilakukan" dan "apa yang 

secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku. 

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada memiliki satwa langka 

yang te lah di awetkan yang disimpan dirumah Terdakwa berupa, 1 (satu) 

ekor kepala Harimau Sumatera yang sudah dijadikan patung, 2 (dua) ekor 
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kulit kucing emas yang sudah dijadikan patung, 1 (satu) buah kepala 

kambing hutan yang sudah dijadikan patung, 6 (enam) biji taring beruang, 

1 (satu) lembar kulit beruang madu, 1 (satu) lembar kulit kucing hutan, 1 

(satu) buah kepala kijang muntjak yang sudah dijadikan patung, 1 (satu) 

buah kepala Burung Julang. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia 

memiliki barangbarang tersebut untuk dijadikan koleksi yang mana 

perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di 

atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “Dengan 

Sengaja”, telah terpenuhi. 

Ad.3. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau 

bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang 

dibuat dari bagian satwa tersebut, atau mengeluarkannya dari suatu 

tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia 

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini memiliki beberapa kualifikasi 

perbuatan atau bersifat alternative, sehingga Majelis Hakim tidaklah perlu 

mempertimbangkan semua unsure perbuatannya tersebut, cukup salah satu 

dari unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsure ke 3 tentang perbuatan 

yang dimaksud telah terpenuhioleh perbuatan pelaku.  

Menimbang, bahwa yang dimaksud “satwa” dalam Pasal 1 

angka 7 Undangundangnomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati danEkosistemnya adalah semua jenis sumber daya 

alam hewani yang hidup di darat,dan atau di air, dan atau di udara. 

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 

Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum 

bahwa pada hari Jum’at Tanggal 03 Januari 2014 sekira pukul 15.00 wib 

Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumahnya di Desa 

Blang Gele Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah karena telah 

ditemukan beberapa satwa yang telah diawetkan di rumah Terdakwa. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia 

memperoleh 1 (satu) buah kulit kepala Harimau Sumatera yang sudah 

dijadikan patung dipe roleh atas pemberian teman Terdakwa, 1 (satu) buah 

kulit kucing emas yang sudah dijadikan patung yang kaki depan kirinya 

putus Terdakwa dapat pada saat Terdakwa memasang jerat babi pada 

bulan Desember 2012 dan kulitnya Terdakwa awetkan, 1 (satu) buah kulit 

kucing emas yang sudah Terdakwa jadikan patung Terdakwa dapatkan 

dengan cara meminta kepada kawan Terdakwa pada bulan Desember 

2013, 1 (satu) buah kulit kepala kambing hutan yang sudah dijadikan 

patung dengan cara diberi oleh teman Terdakwa pada tahun 2008, 6 

(enam) buah taring beruang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa 

sekira bulan Desembe r 2014, 1 (satu) lembar kulit beruang madu, 

Terdakwa temukan sudah mati di dekat kebun kopi Terdakwa sekira bulan 

Agustus 2013 selanjunya Terdakwa kuliti dan di awetkan, 1 (satu) ekor 

kulit kucing hutan, ditemukan Terdakwa dalam keadaan sudah mati akibat 

terlindas kenderaan sekira bulan Januari 2014 dan selanjunya Terdakwa 

awetkan, 1 (satu) buah kepala kijang muntjak, dibeli dari pedagang 

keliling sekira tahun 2012 selanjunya Terdakwa awetkan dan 1 (satu) buah 

kepala burung julang, ditemukan dipinggir jalan sewaktu Terdakwa dalam 

perjalanan dari Takengon menuju Blang Kejeran dan selanjutnya 

Terdakwa awetkan dan dijadikan koleksi oleh Terdakwa. 

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah 

nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, 

bahwa Harimau Sumatera, dengan nama ilmiah (panthera tigris sumatrae) 

terdapat pada Lampiran nomor 52, Kucing Emas, dengan nama ilmiah 

(felis temmincki) terdapat pada Lampiran nomor 26, Kambing Hutan, 

dengan nama ilmiah (capricornis sumatrensis) terdapat pada Lampiran 

nomor 9, Beruang Madu, dengan nama ilmiah (helarctos malayanus) 

terdapat pada Lampiran nomor 28, Kucing Hutan dengan nama ilmiah  

(felis bengalensis) terdapat pada Lampiran nomor 23, Kijang Muntjak 

dengan nama ilmiah (muntiacus muntjak) terdapat pada Lampiran nomor 
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43 dan Burung Julang dengan nama ilmiah (bucerotidae) terdapat pada 

Lampiran nomor 80 merupakan satwa liar yang dilindung. 

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini bersifat alternative, 

maka dengan terbuktinya fakta bahwa Terdakwa telah memiliki, kulit, 

tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang diilindungi, maka Majelis Hakim 

tidak akan mempertimbangkan sub unsure lainnya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di 

atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu 

“Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarangyang dibuat dari 

bagian satwa tersebut, atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, telah terpenuhi.  

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan 

Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut. 

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) 

huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pidana yang 

dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan 

pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda 

tersebut dengan ke tentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka 

diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar 

putusan. 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara Lisan dari 

Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-

ringannya, Majelis Hakim Berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur 

yang terdapat dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis 

Hakim tidak akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa tersebut 
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secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan hal-hal 

yang memberatkan dan yang meringakan bagi Terdakwa. 

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Mejelis Hakim tidak 

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 

pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 

dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) 

KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan 

seluruhnya dengan lamanya masa Terdakwa tersebut ditahan. 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan 

penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu 

ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 

persidangan, yaitu 1 (satu) ekor kepala Harimau Sumatera yang sudah 

dijadikan patung,  2 (dua) ekor kulit kucing emas yang sudah dijadikan 

patung, 1 (satu) buah kepala kambing hutan yang sudah dijadikan patung, 

6 (enam) biji taring beruang, 1 (satu) lembar kulit beruang madu, 1 (satu) 

lembar kulit kucing hutan, 1 (satu) buah kepala kijang muntjak yang sudah 

dijadikan patung, 1 (satu) buah kepala Burung Julang.  Berdasarkan Pasal 

24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, barang bukti 

tersebut dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya atau 

diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi, 

yang mana akan ditentukan dalam amar putusan ini. 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka 

sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHAP maka kepada 

Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara. 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 

dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut; 
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Keadaan yang memberatkan: 

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk 

melestraikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga 

tidak mengalami ke rusakan dan kepunahan 

Keadaan yang meringankan: 

- Terdakwa belum pernah dihukum 

d. Amar Putusan  

Adapun  amar putusan pada perkara ini adalah sebagai berikut, 

mengadili: 

1) Menyatakan Terdakwa Maskur Bin M. Amintelah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki 

kulit, tubuh sertabagian-bagian lain satwa yang dilindungi.” 

2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Maskur Bin M. Aminoleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda 

sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 

3) Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

5) Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) ekor kepala Harimau 

Sumatera yang sudah dijadikan patung,  2 (dua) ekor kulit kucing 

emas yang sudah dijadikan patung, 1 (satu) buah kepala kambing 

hutan yang sudah dijadikan patung, 6 (enam) biji taring beruang, 1 

(satu) lembar kulit beruang madu, 1 (satu) lembar kulit kucing 

hutan, 1 (satu) buah kepala kijang muntjak yang sudah dijadikan 

patung, 1 (satu) buah kepala Burung Julang.  Dirampas untuk 

negara dan diserahkan kepada Kantor BKSDA Aceh. 

6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 
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2. Perkara Nomor:202/Pid.Sus/2020/PN Srl 

a. Dakwaan 

Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 21.15 Wib 

saksi Harnov Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dan TimOperasi 

Perdaran Tumbuhan dan Sartwa Liat (TSL) SPORC BrigadeGarimau Balai 

Gakkum LHK Wilayah Sumatera mendapat Infoemasi dari Masyarakat 

bahwa ada orang yang membawa sisik trenggiling dengan ciri-ciri 

memakai topi merah, baju abu-abu, celana Jeans warna biru muda dengan 

kendaraan sepeda motor Honda beat dengan membawa karung warna 

putih, orang tersebut berada di di depan ruko Jalan Lintas Jambi – Lubuk 

Linggau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, selanjutnya tim 

bersama – sama dengan anggota Tim Operasi peredaran Tumbuhan dan 

Satwa liar menuju lokasi dan melihat orang dengan ciriciri seperti 

informasi yang di dapat. 

Bahwa selanjutnya saksi Harnov, saksi M. Tarmizi, saksi M. Ilyas 

dan Tim mendekati terdakwa yang sedang beridi di samping sepedamotor 

dan menanyakan kepada terdakwa, “sedang apa disini, apa isikarung itu”, 

di jawab terdakwa, “ sedang menunggu orang dan isi karungini sisik” 

kemudian saksi Harnov menyuruh terdakwa untuk membukakarung untuk 

melihat isinya, setelah di buka ditemukan sisik trenggiling, kemudian saksi 

Harnov menanyakan kepada terdakwa, “dari manamendapatkan sisik 

trenggiling ini”, di jawab terdakwa, “dapat dihutan saatcari madu di 

hutan dan sebagian terdakwa tangkap sendiri dagingterdakwa makan 

sisiknya terdakwa kumpulkan untuk dijual”, selanjutnyaterdakwa dan 

barang bukti di bawa ke Mako SPORC Jambi untuk di lakukan 

pemeriksaan lebih Lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d 

Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Hayatidan Ekosistemnya Jo Lampiran Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

:92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan 
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P 

20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan 

Satwa yang di lindungi Nomor Urut 58. 

b. Tuntutan  

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam proses 

pembuktiaan saat sidang berlangsung, maka menurut penuntut umum 

perkara ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, oleh sebab itu 

Penuntut umum meminta Majelis hakim untuk mengadili perkara ini 

dengan tunutuan sebagai berikut:  

1) Menyatakan Terdakwa Sutar Bin Sonokarsoterbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

MemperniagakanBagian Tubuh Satwa Yang Dilindungi. 

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 

pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) 

bulan; 

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 

5) Menetapkan barang-barang bukti berupa: 

- (satu) karung plastik warna putih dan 1 (satu) karung beras yang di 

packing dalam kardus berisi sisik trenggiling dengan berat 

totalsekitar 24,5 kg (dua puluh empat koma lima kilogram). 

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO NEO 7 warna Hitam 

denganIMEI1 861927030634010 dan IMEI2 861927030634002 dan 

dengan nomor SIM Card 085366051055. 

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. 6013010339308083. 

c. Pertimbangan hakim Dalam menjatuhkan Pidana 
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, 

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut 

umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 2 

Jo Pasal 21 ayat 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 

Tahun 1990 tentang Jonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya P 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang di lindungi, yang unsur-usnrunya adalah 

sebagai berikut:  

- Unsur setiap orang 

- Unsur 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 ketempat lain dalam atau diluar Indonesia. 

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya 

dipertimbangkan sebagai berikut: 

Ad. 1. Unsur setiap orang: 

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah 

menunjukan kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu 

orang perorangan (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan 

suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang 

didakwakan , maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang 

dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala tindakannya karena 

kemampuan dapat bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan 

“setiap orang” dalam hal ini adalah terdakwa Sutar Sonokarso sebagai 

orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan 

diteliti apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya , sehingga majelis hakim berpendapat 

unsur ”setiap orang” ini telah terpenuhi. 
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Berarti dalam  kasus perkara nomor 56/Pid.B/2014/ PN Tkn subjek 

tindak pidananya adalah Maskur Bin M Amin sedangkan dalam kasus 

perkara nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl subjek tindak pidanaya adalah 

Sutar Bin Sonokarso. 

Ad.2. Unsur 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 ketempat lain di dalam atau diluar Indonesia: 

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup 

dengan terbuktinya salah satu subunsur maka terpenuhilah seluruh unsur 

dalam pasal ini. 

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperniagakan menurut 

KamusBesar Bahasa Indonesia adalah memperdagangkan atau 

memperjualbelikan. 

Menimbang, bahwa satwa yang dilindungi adalah semua jenis 

sumberdaya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang 

populasinyajarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan 

terganggunyakeseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis 

yang bersifatberantai dan kriteria satwa dilindungi adalah mempunyai 

populasi yang kecil,adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di 

alam dan daerahsebarannya terbatas. 

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan terkait satwa yang 

dilindungiadalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi SumberDaya Alam Hayati Ekosistem, Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, 

serta Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa, dandalam Undang-Undang tersebut 

disebutkan hewan trenggiling merupakansalah satu jenis satwa yang 

dilindungi. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi 

danpengakuan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa 
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ditangkap dandiamankan Saksi HARNOV, Saksi TARMIJI, Saksi ILYAS 

beserta Tim OperasiBalai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan KehutananWilayah Sumatera (SPORC) pada hari 

Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekirapukul 22.00 WIB, di Jalan Lintas 

Jambi-Lubuk Linggau, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, pada saat 

diamankan Terdakwa sedang berdiri di sampingsepeda motor Honda Beat 

warna hitam dengan No Pol. BH 4516 VE yangmembawa 1 (satu) buah 

karung warna putih dan 1 (satu) buah kardus yangberisi sisik trenggiling, 

dimana posisi karung di atas jok sepeda motor bagianbelakang dan kardus 

berada di atas motor bagian depan, dengan beratkeseluruhan sisik 

trenggiling tersebut seberat 24,5 kilogram. 

Menimbang, bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang menunggu 

Sdr.Erik yang hendak membeli sisik trenggiling tersebut dari Terdakwa, 

Terdakwakenal dengan Sdr. Erik melalui facebook yang alamatnya di 

Palembang,kemudian Terdakwa dan Sdr. Erik sudah sepakat dengan 

hargaRp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per kilogram, Sdr. 

Erik sudahmembayar uang muka melalui transfer bank ke rekening BRI 

Terdakwasebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya antara 

Terdakwadengan Sdr. Erik sepakat akan bertemu di Singkut untuk 

menyelesaikantransaksi jual-beli sisik trenggiling tersebut. 

Menimbang, bahwa  terdakwa mendapatkan sisik trenggiling itu 

dengan cara mengumpulkannya karena terdakwa sering mencari madu di 

dalam  hutan, maka terdakwaseringkali menjumpai sisik trenggiling di 

sepanjang sungai yang ada di hutan itu,  dimana sisik-sisik tersebut adalah 

sisa yang dibuang oleh Suku Anak Dalam setelah mengkonsumsi daging 

Trenggiling, sisik-sisik yang Terdakwa temukan tersebut kemudian 

Terdakwa kumpulkan, kemudian sebagian lagi Terdakwa peroleh dengan 

cara menangkap Trenggiling lalu Terdakwa bunuh dan dagingnya 

Terdakwa ambil serta sisiknya Terdakwa simpan di lokasi sekitar 

trenggiling itu dapatkan. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis 

Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi 

subunsur “memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi” 

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga 

menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat 

(2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan 

Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor :92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 telah terpenuhi, maka Terdakwa 

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. 

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan 

tidakterbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan 

Terdakwa yaituberupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat 

melawan hukumperbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang 

menghapuspertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga 

Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung 

jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang 

didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana. 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung 

jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana 

yangdidakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi 

pidana. 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 

danyang meringankan Terdakwa; 

Tujuan Pemidanaan 
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- Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas 

perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan 

mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya 

sehingga menjadi masyarakat yang baik dikemudian hari. 

Keadaan yang memberatkan: 

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam hal 

upaya perlindungan satwa lindung; 

Keadaan yang meringankan  

- Terdakwa terus terang dan sopan dalam persidangan; 

- Terdakwa belum pernah dihukum. 

Menurut penulis jika dikaitkan dengan unsur objektif seperti halnya 

yang sudah di uraikan pada bagian tinjauan pustaka, maka pertimbangan 

pada kedua kasus  tersebut telah sesuai karena dalam kasus tersebut 

adanya sifat melanggar hukum, dan hubungan antara suatu tindakan 

sebagai sebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Serta dalam 

pertimbangan diatas terdapat adanya unsur subjektif yaitu adanya 

kesengajaan dalam kasus itu, kesengajaannya adalah melakukan jual beli 

bagian tubuh satwa langka dan menangkap hewan langka yang akan 

dijadikan patung untuk diperjualbelikan demi mendapatkan 

keuntungan.Serta dalam kedua putusan ini sangat diperlukan adanya 

pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh hakim, jika tidak 

adanya pertimbangan-pertimbangan hakim maka putusan dapat dinyatakan 

batal demi hukum, karena pertimbangan hakim merupakan aspek yang 

penting dalam suatu persidangan sebelum hakim memutus perkara, apakah 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum terbukti 

secara sah dan meyakinkan. Seperti halnya yang sudah penulis sampaikan 

pada salah satu tinjauan teori diatas, dalam kedua kasus tersebut kedua 

hakim yang menangani masing-masing perkara telah menyampaikan 

pertimbangan-pertimbangannya. 
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d. Amar putusan 

Adapun  amar putusan pada perkara ini adalah sebagai berikut, 

mengadili: 

1) Menyatakan Sutar Bin Somokarso terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperniagakan 

bagian tubuh satwa yang dilindungi 

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denngan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 

(satu) bulan 

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdkwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan 

5) Menetapkan barang-barang bukti berupa: 1(satu) karung plastik 

warna putih  dan 1 (satu karung beras yang di packing dalam 

kardus  berisi sisik trenggiling dengan berat total sekitar 24,5 kg, 

satu (satu) unit handphone merk oppo neo 7 warna hitam, 1 (satu) 

buah kartu Atm BRI  

6) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) 

  

3. Analisis 

a. Pertimbangan Yuridis 

Pada dasarnya pertimbangan yuridis adalah suatu pertimbangan 

hakim yang dibuktikan dengan terpenuhinyaunsur-unsur dari suatu tindakan 

pidana apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi 

unsur-unsur tindak piana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Untuk membuktikan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim 

akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui 

alat bukti dan barang bukti. 
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Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah dan 

melakukannya.” Selanjutnya yang terdapat pada Pasal 184 Ayat 1 “alat 

bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. 

Dari kedua kasus diatas, penuntut umum memberikan dakwaan 

kepada para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana jual beli bagian 

tubuh satwa langka yang dilndungi, dimana kedua kasus tersebut didakwa 

dengan pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf d Undang-Undnag 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya walaupun barang bukti yang berbeda 

namun merupakan jenis hewan yang dilindungioleh negara. 

Adapun pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan yang 

terdapat pada putusan No. 56/Pid.B/2014/PN Tkn adalah sebagai berikut: 

1) Barang Siapa 

Adapun yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah merujuk 

pada orang yang sebagai subjek hukum, baik orang pribadi, badan 

hukum atau badan usaha. Di dalam persidangan penuntut umum 

menghadirkan seseorag yang bernama Maskur Bin. Amin yang 

identitasnya telah sesuai dengan identitas asli yang terdapat di dalam isi 

putusasan pengadilan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn.  

2) Dengan Sengaja 

Bahwa pengertian dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting 

(M.v.T.) telah mengartikan "opzetteiijk plegen van een misdrijf" atau 

kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan 

yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en wetens), 

Profesor van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu delik yang 

dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang 

atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, opzet itu hanyalah dapat 
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berkenaan dengan "apa yang secara nyata telah dilakukan" dan "apa 

yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku. 

Fakta yang terjadi: 

Terdakwa  Maskur Bin M Amin memiliki  barang bukti yaitu satwa 

langka  yang telah diawetkan kemudian di simpan dirumah terdakwa 

yaitu berupa: 1 (satu) ekor kepala Harimau Sumatera yang sudah 

dijadikan patung,  2 (dua) ekor kulit kucing emas yang sudah dijadikan 

patung, 1 (satu) buah kepala kambing hutan yang sudah dijadikan 

patung, 6 (enam) biji taring beruang, 1 (satu) lembar kulit beruang 

madu, 1 (satu) lembar kulit kucing hutan, 1 (satu) buah kepala kijang 

muntjak yang sudah dijadikan patung, 1 (satu) buah kepala Burung 

Julang. Berdasarkan keterangan terdakwa, ia memiliki barang-barang 

tersebut untuk dijadikan koleksi dan diperjualbelikan 

 Dalam perbuatan tersebut Majelis Hakim memberi kesimpulan 

bahwa unsur ke dua “dengan sengaja” telah terpenuhi. 

3) Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 

bagian satwa tersebut, atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia 

Menimbang bahwa  berdasarkan keterangan saksi-saksi, 

keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti kemudian 

diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 03 Januari 2014 

sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian 

di rumahnya di Desa Blang Gele Kecamatan Bebesan KabupatenAceh 

Tengah karena telah ditemukan beberapa satwa yang telah diawetkan 

dirumah Terdakwa. 

Fakta yang terjadi 

Berdasarkan keterangan terdakwa Maskur Bin M Amin dalam 

kasus Perkara Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn diketahui juga pernah 

menjadi seorang perantara jual beli bagian tubuh satwa langka yang 

dilindungi. Kemudian terdakwa mejelaskan terkait barang bukti yang 
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ditemukan di rumah terdakwa. Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah 

kulit kepala Harimau Sumatera yang sudah dijadikan patung diperoleh 

atas pemberian teman terdakwa, 1 (satu) buah kulit kucing emas yang 

sudah dijadikan patung yang kaki depan kirinya putus terdakwa dapat 

pada saat terdakwa memasang jerat babi pada bulan Desember 2012 

dan kulitnya terdakwa awetkan, 1 (satu) buah kulit kucing emas yang 

sudah terdakwa jadikan patung terdakwa dapatkan dengan cara 

meminta kepada kawan terdakwa pada bulan Desember 2013, 1 (satu) 

buah kulit kepala kambing hutan yang sudah dijadikan patung dengan 

cara diberi oleh teman terdakwa pada tahun 2008, 6 (enam) buah taring 

beruang terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa sekira bulan 

Desember 2014, 1(satu) lembar kulit beruang madu, terdakwa temukan 

sudah mati di dekat kebun kopi terdakwa sekitar bulan Agustus 2013 

selanjunya terdakwa kuliti dan diawetkan, 1 (satu) ekor kulit kucing 

hutan, ditemukan terdakwa dalam keadaan sudah mati akibat terlindas 

kenderaan sekira bulan Januari 2014 dan selanjunya terdakwa awetkan, 

1 (satu) buah kepala kijang muntjak, dibeli dari pedagang keliling 

sekira tahun 2012 selanjunya terdakwa awetkan dan 1 (satu) buah 

kepala burung julang, ditemukan dipinggir jalan sewaktu terdakwa 

dalam perjalanan dari Takengon menuju Blang Kejeran dan selanjutnya 

terdakwa awetkan dan dijadikan koleksi oleh terdakwa. 

Adapun Adapun pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan 

yang terdapat pada putusan No. 202/Pid.Sus/2020/PN Srl adalah 

sebagai berikut: 

1) Barang Siapa 

Adapun yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah 

merujuk pada orang yang sebagai subjek hukum, baik orang pribadi, 

badan hukum atau badan usaha. Di dalam persidangan penuntut umum 

menghadirkan seseorag yang bernama Sutar Bin Sonokarso yang 

identitasnya telah sesuai dengan identitas asli yang terdapat di dalam isi 

putusasan pengadilan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl.  
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2) Dengan Sengaja 

Bahwa pengertian dengan sengaja menurut Memorie van 

Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan "opzetteiijk plegen van een 

misdrijf" atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai 

melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui 

(willens en wetens), Profesor van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu 

delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang 

dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, opzet itu hanyalah 

dapat berkenaan dengan "apa yang secara nyata telah dilakukan" dan 

"apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku. 

Fakta yang terjadi: 

Dalam Perkara Nomor:202/Pid.Sus/2020/PN Srl yaitu Sutar Bin 

Sonokarso diketahui memiliki barang bukti berupa 1 (satu) buah karung 

warna putih dan 1 (satu) buah kardus yang berisi sisik trenggiling,dengan 

berat keseluruhan sisik trenggiling tersebut seberat 24,5 kilogram. 

3) Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 

bagian satwa tersebut, atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia 

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi danpengakuan 

Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa saat terdakwa akan diamankan, 

terdakwa sedang sedang berdiri di sampingsepeda motor Honda Beat 

warna hitam dengan No Pol. BH 4516 VE yangmembawa 1 (satu) buah 

karung warna putih dan 1 (satu) buah kardus yangberisi sisik trenggiling, 

dimana posisi karung di atas jok sepeda motor bagianbelakang dan 

kardus berada di atas motor bagian depan, dengan beratkeseluruhan sisik 

trenggiling tersebut seberat 24,5 kilogram.bahwa saat diamankan, 

Terdakwa sedang menunggu Sdr.Erik yang hendak membeli sisik 

trenggiling tersebut dari Terdakwa, Terdakwakenal dengan Sdr. Erik 

melalui facebook yang alamatnya di Palembang,kemudian Terdakwa dan 

Sdr. Erik sudah sepakat dengan hargaRp3.700.000,00 (tiga juta tujuh 
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ratus ribu rupiah) per kilogram, Sdr. Erik sudahmembayar uang muka 

melalui transfer bank ke rekening BRI Terdakwasebesar Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah), selanjutnya antara Terdakwadengan Sdr. Erik sepakat 

akan bertemu di Singkut untuk menyelesaikantransaksi jual-beli sisik 

trenggiling tersebut. Terdakwa mengakui bahwa  terdakwa mendapatkan 

sisik trenggiling itu dengan cara mengumpulkannya karena terdakwa 

sering mencari madu di dalam  hutan, maka terdakwaseringkali 

menjumpai sisik trenggiling di sepanjang sungai yang ada di hutan itu,  

dimana sisik-sisik tersebut adalah sisa yang dibuang oleh Suku Anak 

Dalam setelah mengkonsumsi daging Trenggiling, sisik-sisik yang 

Terdakwa temukan tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan, kemudian 

sebagian lagi Terdakwa peroleh dengan cara menangkap Trenggiling lalu 

Terdakwa bunuh dan dagingnya Terdakwa ambil serta sisiknya 

Terdakwa simpan di lokasi sekitar trenggiling itu dapatkan. 

Sesuai dengan aturan yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP 

menurut penulis, dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan oleh penuntut umum yang terdapat pada putusan Nomor 

56/Pid.B/2014/ PN Tkndengan terdakwa atas nama Maskur Bin. M 

Amindan putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/ PN Srl dengan terdakwa 

atas nama Sutar Bin Sonokarso, hakim telah memeriksa dengan 

menggunakan tiga alat bukti yaitu, keterangan saksi, keterangan 

terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Maskur Bin M 

Amin berupa, 1 (satu) ekor kepala Harimau Sumatera yang sudah 

dijadikan patung,  2 (dua) ekor kulit kucing emas yang sudah dijadikan 

patung, 1 (satu) buah kepala kambing hutan yang sudah dijadikan patung, 

6 (enam) biji taring beruang, 1 (satu) lembar kulit beruang madu, 1 (satu) 

lembar kulit kucing hutan, 1 (satu) buah kepala kijang muntjak yang 

sudah dijadikan patung, 1 (satu) buah kepala burung julang. Barang bukti 

yang ditemukan dari Sutar Bin Sonokarso berupa 1 (satu) buah karung 

warna putih dan 1 (satu) buah kardus yang berisi sisik trenggiling seberat 

24,5 kilogram. 
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Berdasarakan alat bukti yang sudah di hadirkan atau yang sudah 

terungkap di ruang persidangan maka terdakwa atas nama Maksur Bin. 

M Amin dan terdakwa atas nama Sutar Bin Sonokarso telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

pada Pasal 40 Ayat 2 Jo. Pasal 21 Ayat 2 huruf d Undang-Undang 

Republik indonesia Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

dan Ekosistemnya yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 

 

b. Pertimbangan Filosofis  

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang 

berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran, baik itu keadilan bagi korban 

atau keadilan bagi terdakwa. 72Dalam hal diatas yang di maksud kebenaran 

adalah saat pemerikasaan di persidangan, apakah terbukti melakukan tindak 

pidana atau tidak,baik itu Perkara Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn terdakwa 

atas nama Maskur Bin M Amin  dan Perkara Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN 

Srl terdakwa atas nama Sutar Bin Sonkarso.. Dalam kedua perkara diatas, 

kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan 

kesalahan sehingga harus mendapatkan hukuman. Untuk mengetahui 

apakah hukuman tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, 

korban atau masyarakat, maka majelis hakim dalam memberikan 

putusannya telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.Dalam Putusan 

Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn terdakwa atas nama Maskur Bin M Amin 

majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun dengan 

denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Majelis hakim sebelum 

menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan beberapa aspek yaitu 

mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan mempertimbangkan 

keadaan yang memberatkan. Pertimbangan keadaan yang memberatkan 

yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melestarikan 

sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga tidak mengalami 

                                                           
72Paulus Efendi Lotulung, Abdurahman, dkk, Bagir Manan Ilmuwan & Penegak Hukum, 

(Jakarta: Mahkamah Agung RI)., hlm. 203 
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kerusakaan dan kepunahan, sedangkan pertimbangan yang meringankan 

adalah terdakwa belum pernah dihukum. Setelah mempertimbangkan 

keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan, majelis hakim 

memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut sudah setimpal 

dengan kesalahannya dan dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa 

keadilan dalam masyarakat.Sedangkan dalam Putusan Nomor 

202/Pid.Sus/2020/PN Srl terdakwa atas nama Sutar Bin Sonokarso dalam 

putusannya telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim selama 1 tahun 

dengan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah. Sama halnya 

dengan kasus sebelumnya, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan 

keadaan yang memberatkan. Keadaan yang meringankan dalam putusan 

tersebut adalah terdakwa tersus terang (kooperatif) dan sopan dalam 

persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan keadaan yang 

memberatkan dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa tidak 

mendukung program pemerintah dalam hal upaya perlindungan satwa 

lindung. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula 

dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan 

atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik 

atas perbuatan menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi 

anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka majelis hakim 

memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang 

sudah disebutkan dalam amar putusan. 

Apabila kedua kasus tersebut ditinjau dari segi pertimbangan 

filosofis (sisi keadilan) dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan dari keduaterdakwa, hukuman yang diterapkan kepada Maskur 

Bin M Amin yaitu hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan hukuman yang diterapkan kepada 

Sutar Bin Sonokarso yaitu hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 

denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dianggap hukuman 



64 
 

 

yang pantas bagi kedua terdakwa.Menurut penulis jika ditinjau dari sisi 

keadilan memang sudah tepatmengingat bahwa perdagangan sisik 

trenggiling sangat rentan dan berbahaya jika disalah gunakan biasanya sisik 

trenggiling  digunakansebagai campuran obat bius, dan sisik trenggiling 

mempunyai partikel pengikat zat pada psikotropika yaitu berupa zat Aktif 

Tramadol HCL yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu dan 

biasanya akan di ekspor keluar negeri salah satunya ke negara China.Untuk 

menghasilkan 1 kg sisik trenggiling dibutuhkan 4 ekor trenggiling dan 

harganya bisa mencapai 4 juta perkilogram.73 Berarti Sutar Bin Sonokraso 

untuk mendapatkan 24,5 kilogram sisik trenggiling dibutuhkan kurang lebih  

96 ekor trenggiling. Jika sisik trenggiling tersebut berhasil dijual maka 

keuntungan yang diterima Sutar bin Sonokarso mencapai sekitar Rp 

98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut sangat 

merugikan negara. Jadi menurut penulis wajar dan sudah tepat jika Sutar 

Bin Sonokarso mendapatkan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang 

diterima oleh Maskur Bin M Amin atas perbuatannya tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73https://www.mongabay.co.id/2020/07/06/perburuan-dan-perdagangan-ilegaltrenggiling-

tidak-kenal-masa-pandemi diakses pada hari Sabtu, 14-8-2021 pada jam: 09.25 Wib. 
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c. Pertimbangan Sosilogis 

Pertimbangan Sosiologis merupakan pertimbangan hakim yang tidak 

bersumber pada undang-undang  saja, atau pertimbangan hakim yang sesuai 

dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat.74 

Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis adalah 

“mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan 

penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.”75 

Artinya hakim dalam menerapkan hukum harus mempertimbangkan 

hasil akhirnya apakah putusan tersebut membawa dampak negatif atau 

positif di masyarakat jika kasus ini sudah di putus oleh hakim. Dalam Pasal 

5 Ayat 1   Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat.”  Artinya hakim dalam memberikan putusan, tidak hanya 

sebagai corong undang-undang saja, melainkan hakim juga harus 

mempertimbangkan banyak aspek seperti  mencari nilai-nilai hukum, rasa 

keadilan di masyarakat, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, serta mecari 

tahu apa motif terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana 

tersebut.76 

Dari aspek sosiologis, sama halnya seperti yang penulis sudah 

sampaikan pada bagian tinjauan pustaka, kedua hakim yang menangani 

putusan perkara nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn dan hakim yang menangani 

putusan perkara nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl, sebelum memberikan 

putusan terhadap masing-masing perkara yang ditanganinyatelah 

memberikan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan sertatujuan 

pemidanaan. Jika  pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak 

                                                           
74Paulus Efendi Lotulung, Abdurahman, dkk, Op.Cit., hlm. 203. 
75Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Idjudin Solihin, Oci Sanjaya, “Pertimbangan 

Hakim Terhadap Tindak Piadana Pembunuhan Anak Dibawah Umur.” Singaperbangsa Law 

Review. Vol. 1. No. 1, (Oktober 2020), hlm. 83. 
76Paulus Efendi Lotulung, Abdurahman, dkk, Ibid., hlm. 200. 
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diberikan oleh majelis hakim maka putusan tersebut dapat mengakibatkan 

batal demi hukum.Menurut Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana 

Pasal 197 Ayat 2 jika tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat 1 yang salah 

satunya berisikan tentang pertimbangan hakim maka putusan tersebut  dapat 

mengakibatkan batal demi hukum. 

Jika kedua kasus diatas ditinjau dari segi sosiologis mestinya akan 

telihat dari segi tujuan pemidanaan yang di pertimbangkan oleh hakim. 

Dengan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan maka harapannya 

pemidanaan tersebut dapat diketahui apakah tujuan pemidanaan tersebut 

dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak dan  apakah tujuan 

pemidanaan tersebut dapat menyadarkan terdakwa untuk mengulangi 

perbuatannya atau tidak. Dalam dua putusan diatas hanya Putusan perkara 

nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl yang terdapat tujuan pemidanaan.  Bunyi 

pertimbangan tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 

202/Pid.Sus/2020/PN Srl yaitu, tujuan pemidanaan bukan semata-mata 

sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk 

membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi 

keselahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik dikemudian hari 

Faktanya, jika tujuan pemidanaan tidak di terapkan sebelum 

memberikan putusan akan berdampak kepada terdakwa di kemudian hari 

saat sudah tidak menerima hukuman lagi/bebas. Seperti halnya yang 

dilakukan oleh  Maskur Bin M Amin setelah terbebas dari hukumannya, 

orang tersebut tetap melakukan perdagangan bagian tubuh satwa langka 

yang dilindungi. Maskur Bin M Amin di tangkap kembali di Bireuen Aceh 

pada tahun 2016 dengan kasus yang sama seperti pada tahun 2014 yaitu 

melakukan jual beli bagian tubuh satwa langka yang dilindungi dengan 

barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) lembar kulit Harimau 

Sumatera, dan tulang tengkorak Harimau Sumatera. Oleh karena itu dalam 

putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2016/ PN Bir, Hakim menjatuhkan putusan  

pidana tehadap Maskur Bin M Amin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 

tahun dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).  



67 
 

 

Seperti halnya yang sudah penulis uraikan pada bagian tinjauan 

pustaka diatas, dengan ditemukannya barang bukti, pengakuan terdakwa, 

serta keterangan para saksi, penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua 

terdakwa telah melakukan kejahatan berupa perdagangan satwa liar (PSL) 

dan dapat dikatakan sebagai poacers merupakan sebutan bagi pelaku 

(termasuk pemburu) perdagangan ilegal satwa liar atau pihak-pihak yang 

mendapatkan keuntungan dari nilai satwa  liar hidup atau mati maupun utuh 

atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik itu 

dalam skala lokal, nasional, hingga internasional, bahkan jual beli bisa 

melalui internet atau media sosial.Dari pengakuan kedua terdakwa alasan 

untuk melakukan tindak pidana jual beli bagian tubuh satwa langka adalah 

adanya nilai harga jual yang cukup tinggi, serta hasilnya dipergunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari. Karena rata-rata tingkat kemiskinan 

masyarakat yang hidup di sekitar hutan masih cukup tinggi, maka hal 

tersebut dimanfaatkan oleh para mafia dari kota-kota besar untuk 

menjadikan masyarakat yang tinggal di sekitar hutanuntuk dijadikan sebagai 

pemburu satwa liar, karena akan mendapatkan hasil yang cukup tinggi. 

Dari  analisis penulis diatas, diketahui sebelum menjatuhkan putusan 

pidana pada ke 2 (dua) kasus tersebut majelis hakim membuktikan apakah 

kedua terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 

tidak, dengan caramajelis hakim melakukan pembuktian pemenuhan unsur-

unsur pasal yang didakwakan, dengan menggunakanfakta-fakta hukum 

hukum melalui alat bukti danbarang bukti yang ditemukandalam 

persidangan, setelah itu majelis hakim memberikan putusan pidana kepada 

terdakwa. 

Menurut penulis, dalam menangani perkara ini Majelis hakim  

menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ( 

negatief wettllijk bewijs theotrie), teori ini merupakan suatu percampuran 

antara pembuktian conviction raisonne  dengan sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara hukum positif (positive wetteljik bewijstheorie). 

Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa 
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ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara pembuktian 

dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan didasarkan 

pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/ diakses pada hari 

Jumat tanggal 13-8-2021 pada jam: 08.37 Wib. 


