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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemulihan satwa dilindungi hasil dari tindak pidana membutuhkan 
biaya yang besar, mulai dari penyelamatan, pemeliharaan, reha
bilitasi, hingga pelepasliaran. Belum lagi biaya perbaikan kerugian 
ekologis lain yang timbul dari hilangnya satwa di habitat.  Biaya 
pemulihan ini tidak pernah ditanggung oleh pelaku kejahatan, me
lainkan ditanggung Pemerintah dan lembaga konservasi. Hukum 
lingku ngan Indonesia saat ini telah mengenal konsep pertanggung
jawaban pemulihan atas akibat tindak pidana. Namun mekanisme 
ini tidak diakomodasi dalam No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1990). Oleh 
karena itu, perlu adanya perbaikan terhadap  UU No. 5 /1990 dengan 
mengatur ketentuan pertanggungjawaban pemulihan, baik melalui 
pidana tambahan, gugatan perdata atau sanksi administrasi agar 
penegakan hukum dapat memberikan keadilan pula pada spesies 
yang dilindungi. Sambil menunggu revisi UU No. 5/1990, strategi se
mentara yang dapat dilaksanakan adalah uji coba instrumen hukum 
tentang pemulihan lain diluar UU No.5/1990 dengan segala keter
batasannya.
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LATAR BELAKANG MASALAH

Tingginya kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di Indonesia berdampak pada 
banyaknya satwa dilindungi korban dari tindak pidana yang harus diselamatkan dan di
rehabilitasi, sementara biaya yang diperlukan untuk memulihkan satwa tersebut tidak 
sedikit. Sebagai contoh, biaya perawatan bagi seekor Orangutan yang dikeluarkan oleh 
BOS Foundation mencapai Rp. 45 juta per tahun, sementara di BOS Foundation sendiri 
terdapat 30 ekor orang utan yang dititipkan negara dan dalam keadaan tidak mungkin 
dilepasliarkan lagi karena cacat, sudah terlalu tua, atau kehilangan sifat liarnya.1 Selain 
biaya riil, terdapat juga kerugian ekologis yang nilainya melampaui keuntungan yang di
peroleh pelaku tindak pidana konservasi. Paruh seekor burung rangkong gading memiliki 
nilai jual dari 30 US$ sampai 3700 US$, namun kerugian ekosistem karena kehilangan 
spesies yang berfungsi sebagai penyemai biji di hutan ini jauh lebih tinggi dari itu.2 

1 Sebagaimana dipaparkan oleh Jamartin Sihite dari BOS Foundation dalam Diskusi Kelompok Terpumpun 
ICEL “Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam 
Hukum Indonesia”, Aston Priority Simatupang Jakarta, 23 Mei 2019. 

2 Sebagaimana dipaparkan oleh Yoyok Hadiprakarsa dari Indonesia Hornbill Conservation Society dalam 
Diskusi Kelompok Terpumpun ICEL “Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi 
Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia”, Aston Priority Simatupang Jakarta, 23 Mei 2019. 
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Saat ini, biaya pemulihan yang terdiri dari upaya penyelamatan, rehabilitasi, pelepasliaran, 
bahkan biaya perawatan jika satwa tersebut tidak dapat dilepasliarkan tidak ditanggung 
oleh pelaku kejahatan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan yang 
menekankan bahwa Pencemar/Perusak lah yang harus menanggung beban pemulihan 
(polluters pay principle). Biaya pemulihan saat ini menjadi tanggungan negara, Lembaga 
konservasi atau organisasi lingkungan yang mempunyai sarana dan prasarana untuk re
habilitasi dan pelepasliaran satwa. Padahal pada beberapa kasus kejahatan konservasi, 
pelaku memiliki sumber daya untuk melakukan pemulihan sebagai bentuk pertanggung
jawaban, terutama kejahatan konservasi yang dilakukan oleh korporasi atau kelompok 
kejahatan terorganisasi. Maka perlu penelusuran hukum lebih lanjut untuk mengetahui 
cara agar pemulihan dampak kejahatan terhadap satwa dilindungi dapat dituntut dan/
atau digugat pertanggungjawabannya kepada pelaku kejahatan itu sendiri.

KONDISI AKTUAL

Berikut merupakan analisis terhadap aturan hukum konservasi di Indonesia terkait 
 tanggung jawab pemulihan. 

1. UU No. 5/1990 Beserta Peraturan Turunannya Belum Memiliki Pengaturan 
Pertanggungjawaban Berorientasi Pemulihan

Tindakan yang dilarang beserta ancaman atas tindak pidana terhadap satwa dilin
dungi diatur dalam UU No. 5/1990. UU No. 5/1990 belum mengatur bentuk per
tanggungjawaban pemulihan terhadap dampak tindak pidana terhadap tumbuhan 
dan satwa liar dilindungi maupun kawasan, baik dalam bentuk pidana yang ber
orientasi pada pemulihan, pertanggungjawaban perdata atau sanksi administrasi. 
Terhadap tindak pidana konservasi, UU No. 5/1990 hanya mengatur pertanggung
jawaban pidana berupa pidana penjara dan pidana denda (Pasal 40 jo. Pasal 21 UU 
No. 5/1990). Sanksi administrasi yang dijatuhkan terhadap pemegang izin terkait pe
manfaatan dan pelestarian spesies pun terbatas pada sanksi penghentian layanan 
administratif sementara, larangan melakukan tindakan tertentu, denda administra
si, pembekuan dan pencabutan izin.3 Tidak terdapat sanksi administratif yang dapat 

3 Lihat ketentuan PP No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; Permenhut 
No. P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi; dan Permenhut No.P.19/Menhut-II/2005 jo Per-
menhut No. P.69/Menhut-II/2013 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
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memaksa pemegang izin melakukan tindakan tertentu terkait pemulihan. 

2. Keterbatasan dalam Regulasi Satwa Hasil Kejahatan Konservasi sebagai Barang 
Bukti berdasarkan Permen LHK No. P.26/2017

Berdasarkan hukum acara di Indonesia, satwa liar dilindungi yang merupakan hasil 
tindak pidana disita dan diperlakukan sebagai barang bukti sesuai dengan keten
tuan dan tata cara penanganan barang bukti yang diatur dalam Peraturan Menteri 
LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti 
Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“P.26/2017”). 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) P.26/2017, barang bukti satwa liar disimpan di Rumah 
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), atau dalam hal RUPBASAN yang 
ada belum mempunyai fasilitas penyimpanan yang memadai, maka barang bukti 
satwa liar dapat disimpan pada gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa mi
lik lembaga konservasi, instansi pemerintah, dan/atau badan usaha yang bergerak 
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 26 ayat (2) huruf c P.26/2017 menyatakan bahwa barang bukti satwa liar di
simpan dan dipelihara di tempat penyimpanan dan/atau kandang khusus yang se
suai dan dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut. 
Namun dalam P.26/2017 tidak diatur secara spesifik ketentuan mengenai rehabi
litasi satwa liar hasil tindak pidana, yaitu dalam hal barang bukti satwa liar sakit, 
trauma, hingga cacat fisik akibat tindak pidana yang dilakukan terhadapnya. 

Walaupun tidak diatur dalam UU No. 5/1990, gagasan pertanggungjawaban pemulihan 
atas dampak tindak pidana bukanlah konsep baru dalam penegakan hukum pidana mau
pun gugatan perdata di Indonesia.

Terdapat beberapa peraturan perundangundangan sektoral yang telah mengatur pemu
lihan dampak dari tindak pidana yang diatur dalam undangundang tersebut. 

Atas hal tersebut, berikut merupakan beberapa mekanisme hukum yang memiliki poten
si untuk digunakan sebagai upaya menuntut dan/atau menggugat pertanggungjawaban 
pemulihan kepada pelaku kejahatan:

a. Penggabungan Perkara Perdata dan Pidana dalam KUHAP 

KUHAP mengenal gugatan ganti kerugian akibat suatu tindak pidana melalui 
 penggabungan perkara perdata dan pidana yang diatur Pasal 98 sampai 101  KUHAP 
yang pada pokoknya memperbolehkan  Jika tindak pidana mengakibatkan keru
gian bagi orang lain, maka hakim dapat menyatakan penggabungan tindak pidana 
 dengan tuntutan ganti rugi atas permintaan dari pihak yang dirugikan;
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Namun, berdasarkan beberapa putusan mengenai penggabungan perkara ini,4 be
berapa hal yang harus dipertimbangkan juga adalah :

• Kerugian harus merupakan biaya riil yang disebabkan oleh tindak pidana
• Penggugat harus merupakan korban langsung dari tindak pidana
• Pemeriksaan gugatan ganti ruginya haruslah sederhana dan dapat dilaksanakan 

dalam waktu singkat sehingga tidak membuat masa penahanan berlarutlarut 

b. Gugatan Perdata Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009

Berbeda dengan UU No.5/1990, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) telah mengenal pertangung
jawaban perdata untuk menggugat pemulihan pada pelaku pencemar dan/atau 
perusakan lingkungan hidup. UU No.32/2009 mengatur bahwa gugatan dapat ber
isikan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun tinda
kan tertentu yang dimaksud di sini merupakan tindakan pencegahan dan penang
gulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hid
up guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap 
lingkungan hidup.5  

Tantangan dalam menggunakan instrumen gugatan perdata ini adalah Pasal 87 
UU No. 32/2009 mensyaratkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan yang tim
bul akibat perbuatan melawan hukum tersebut, sementara pencemaran dan/atau 
kerusakan ini ditentukan oleh baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan 
lingkungan. Harus dibuktikan pula unsur kausalitas antara perbuatan dengan keru
gian yang ditimbulkan. Patut diperhatikan bahwa semakin jauh keterkaitan antara 
klaim kerugian dengan perbuatan yang melawan hukum dapat mengakibatkan ti
dak terpenuhinya unsur kausalitas. Pada kasus konservasi yang menyangkut ka
wasan, pembuktian pelampauan standar kerusakan dan kausalitas ini akan lebih 
mudah dilakukan dibandingkan dengan pada kasus yang menyasar spesies. 

c. Pidana Tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 

Dalam UU No. 32/2009  selain pidana pokok berupa penjara dan denda, pelaku 
badan usaha juga dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang 
berorientasi pada pemulihan dampak, yaitu perbaikan akibat tindak pidana, dan 
pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak sebagaimana diatur dalam 

4 Putusan nomor:  No.78/Pid.B/2011/PN.PRM ; No.274/ Pid.B/2012/PN.Bwi; No.187/Pid.B/2010/ PN.Kit; 
No.593/Pid.B/2013/PN.MKT; No.157/ Pid.Sus/2013/PN.Slw; dan No.1059/Pid.B/2009/PN.JKT.PST.

5 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 90
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Pasal 119 huruf c dan d UU No. 32/2009. Sementara untuk pelaksanaan eksekusi
nya, Pasal 120 ayat (1) UU No.32/2009 mengatur bahwa jaksa berkoordinasi dengan 
instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingku
ngan hidup untuk melaksanakan eksekusi. 

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, pidana tambahan ini telah be
berapa kali diterapkan dalam putusan hakim. Salah satunya adalah dalam perkara 
kebakaran hutan dengan terpidana  PT Adei Plantation yang diputus bersalah kare
na kelalaiannya mengakibatkan terlampauinya baku mutu kerusakan lingkungan 
hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU 
No. 32/2009, dan dijatuhi pidana pokok denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 dan 
pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan 
yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, de
ngan biaya sebesar Rp.15.141.826.779,325.6

Meski demikian, berbeda dengan gugatan perdata lingkungan hidup yang berpo
tensi untuk diterapkan dalam kasus kejahatan konservasi, pidana tambahan yang 
diatur dalam UU No. 32/2009 hanya berlaku secara terbatas sebagai ancaman pi
dana terhadap kejahatan yang diatur dalam UU No. 32/2009. 

d. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata

Dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata umum diatur 
pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian 
pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan 
 kerugian tersebut mengganti kerugian.” 

Sebagai catatan, yang menjadi subyek dalam gugatan perbuatan melawan hukum 
berdasarkan KUHPerdata adalah orang (manusia), bukan lingkungan hidup. Maka 
kerugian yang dapat digugat adalah kerugian yang diderita langsung oleh penggu
gat akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Selain itu, KUHPerdata belum me
ngatur mengenai perwakilan orang dan/atau organisasi terhadap lingkungan hidup. 
Hak perwakilan terhadap lingkungan hidup hanya ditemui dalam UU No.32/2009, 
yang telah mengatur gugatan perbuatan melawan hukum pada kerusakan lingku
ngan hidup secara khusus. 

6 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2042K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016
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e. Kompensasi dan Restitusi dalam Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban 
Tindak Pidana

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana umum diatur dalam UU 
No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 31 Tahun 2014 (“UU LPSK”), sementara ketentuan pelaksananya diatur 
melalui PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Ke
pada Saksi dan Korban (“PP No. 44/2008”). Dalam konteks bentukbentuk kerugian yang 
dialami dan pemulihannya kembali ke keadaan semula, UU LPSK mengatur dua jenis ganti 
kerugian yang dapat diberikan kepada saksi atau korban, yaitu kompensasi dan restitusi.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mam
pu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada 
korban atau keluarganya.7 PP No. 44/2008 Pemberian kompensasi dibatasi secara khusus 
diberikan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.8 Sedangkan restitusi 
adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau 
pihak ketiga,9 dan dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian 
untuk kehilangan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Adapun restitusi me
rupakan hak korban tindak pidana, sehingga pemenuhannya berdasarkan pada permo
honan dari korban kepada pengadilan dengan melalui LPSK. 

ANALISIS TEMUAN

Berdasarkan instrumen dan pengaturan hukum yang ada saat ini, Terkait dengan me
kanisme untuk menggugat pertanggungjawaban pemulihan dampak kejahatan terhadap 
satwa dilindungi kepada pelaku tindak pidana, berikut merupakan beberapa catatan kami.

 

7 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, Pasal 1 angka 10 jo. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Ban-
tuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 4.

8 PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Kor-
ban, Pasal 2 angka 1.

9 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, Pasal 1 angka 11 jo. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Ban-
tuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 5.
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1. Penegakan Hukum pada UU No. 5/1990 Tidak Berorientasi pada Pemulihan

Tujuan dari UU No. 5/1990 adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber 
daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih men
dukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan ma
nusia.10 Walaupun bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam 
hayati, pemidanaan dan penegakan hukum pada UU No. 5/1990 justru tidak ber
orientasi pada pemulihan dampak kejahatan/pelanggaran. Menilik Penjelasan UU 
No. 5/1990, sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya dipandang bersifat ti
dak dapat diganti, pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Kare
na itu, terhadap tindakan yang menimbulkan kerusakan pada kawasan ataupun tin
dakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang 
dilindungi diancam dengan pidana berat, berupa pidana badan dan denda. Padahal 
pada kenyataannya banyak tindak pidana konservasi yang masih bisa dan memer
lukan pemulihan. Meskipun tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula, di 
beberapa kasus pemulihan tetap perlu dilakukan dalam rangka mempercepat atau 
memastikan mekanisme alam suatu saat dapat mengganti kehilangan tersebut. 
Seperti halnya dalam kasus kebakaran lahan gambut dimana gambut dianggap tak 
akan dapat kembali seperti semula, tapi pelaku pembakaran tetap harus melaku
kan upaya pemulihan.

2. Penegakan Hukum Konservasi Mengkategorikan Satwa Dilindungi Sebagai 
Barang Bukti, sementara Konsep Pemulihan adalah untuk Memulihkan Korban

Dalam perkara tindak pidana terhadap satwa dilindungi, hukum acara di Indone
sia mengkonstruksikan satwa dilindungi hasil kejahatan sebagai barang bukti, yang 
ketentuan penanganannya diatur dalam P.26/2017. Sementara itu, konsep pemu
lihan adalah diperuntukkan bagi pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang akibat suatu tindak pidana. Dampak dari kon
struksi barang bukti satwa dilindungi ini adalah 1) satwa dilindungi hasil tindak ke
jahatan tidak mendapatkan jaminan pemulihan; 2) tanggung jawab penanganan 
barang bukti terletak pada Pemerintah melalui Balai Gakkum dan RUPBASAN, serta 
lembaga konservasi pihak ketiga yang diserahi penitipan; 3) kewajiban penanganan 
barang bukti satwa dilindungi adalah sebatas pada menjaga agar satwa dilindungi 
tetap hidup (penyimpanan, pemeliharaan, dan pelepasliaran), namun tanpa ada
nya kewajiban rehabilitasi; 4) tidak dapatnya ganti kerugian digugat atas kepentin
gan satwa dilindungi hasil kejahatan .

Meskipun berdasarkan Pasal 46 P.26/2017 pembiayaan penanganan barang  bu kti 

10 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 3.
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satwa liar sebagai pelaksanaan P.26/2017 dibebankan kepada APBN dan/atau 
APBD. Namun Pasal 46 P.26/2017 juga mengatur bahwa pembiayaan dapat dibe
bankan pada sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat, sehingga dimungkin
kan agar biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti satwa liar dibebankan 
kepada pelaku tindak pidana.

3. Keterbatasan dan Tantangan Mekanisme yang Ada untuk Menjerat 
Pertanggungjawaban Pemulihan kepada Pelaku Kejahatan Terhadap Satwa Liar 

Hukum di Indonesia membuka peluang untuk menggugat pertanggungjawaban 
pemulihan kepada pelaku tindak pidana, termasuk dalam perkara lingkungan hi
dup. Berdasarkan kajian lebih lanjut terdapat kesulitan menggunakan mekanisme 
yang ada untuk menjerat pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku kejaha
tan terhadap satwa liar, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan. 
Hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut:

a. Mekanisme penggabungan perkara perdata dan pidana dalam KUHAP akan 
sulit digunakan untuk menggugat pertanggungjawaban pemulihan kepada 
pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi karena yang menderita kerugian 
secara langsung adalah satwa dilindungi hasil tindak pidana. Yang diderita 
oleh Pemerintah cq. Balai Gakkum LHK ataupun lembaga konservasi tidak se
cara langsung diakibatkan tindak pidana kejahatan terhadap satwa dilindungi, 
melainkan karena tanggung jawab penanganan barang bukti satwa liar ber
dasarkan P.26/2017. Mekanisme penggabungan perkara ini juga menghendaki 
kerugian yang diderita berupa biaya riil dan konkrit yang sudah dikeluarkan, 
sementara biaya rehabilitasi dan pelepasliaran merupakan biaya yang akan ter
jadi di masa depan, apalagi biaya pemulihan kerugian ekologis dari hilangnya 
satwa.

b. Gugatan perdata lingkungan hidup berdasarkan UU No.32/2009 berpotensi un
tuk digunakan apabila dapat membuktikan bahwa kejahatan terhadap satwa 
dilindungi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meskipun belum terdapat 
standar baku kerusakan lingkungan formal berdasarkan spesies, UU No.32/2009 
sendiri membuka potensi untuk penggunaan standar sesuai dengan perkem
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Status dilindungi dari spesies itu 
sendiri dapat diargumentasikan sebagai standar yang membuat menghilang
kan satu saja individu dari alam sudah dianggap melanggar standar.

c. Pidana tambahan dalam UU No.32/2009 mengatur pidana yang berorientasi 
pada upaya pemulihan, namun pidana tambahan tesebut hanya berlaku se
cara terbatas sebagai ancaman terhadap kejahatan yang diatur dalam UU No. 
32/2009. Maka pidana tambahan dalam UU No. 32/2009 tidak dapat digunakan 
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untuk menuntut pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi yang tindak 
pidana beserta ancamannya diatur berdasarkan UU No. 5/1990.

d. Gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata tidak dapat 
digunakan, karena yang menjadi subyek adalah orang (manusia), bukan ling
ku ngan hidup. Kerugiankerugian langsung perorangan yang diakibatkan oleh 
kejahatan terhadap satwa liar dilindungi mungkin dapat diklaim melalui pasal 
1365 KUHPer, tetapi tidak dapat digunakan untuk kerugian lingkungan hidup.

e. Kompensasi dan restitusi dalam mekanisme perlindungan saksi dan korban tin
dak pidana yang diatur berdasarkan UU LPSK terbatas pada manusia. 

REKOMENDASI 

Berdasarkan uraian diatas, agar pertanggungjawaban pemulihan dampak kejahatan ter
hadap satwa dilindungi dapat digugat kepada pelaku tindak pidana, terdapat beberapa 
rekomendasi yang diajukan :

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap paradigma satwa dilindungi hasil tindak pi
dana sebagai barang bukti, menjadi sebagai korban. Dengan konstruksi sebagai 
korban, maka pemulihan atas satwa dilindungi korban kejahatan konservasi dapat 
disesuaikan dengan gagasan ganti kerugian dan pemulihan yang berlaku dalam hu
kum di Indonesia. 

2. Selanjutnya, perlu dilakukan perubahan UU No. 5/1990 dengan memasukkan per
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tanggungjawaban pemulihan, yaitu melalui:

a. Pengaturan pertanggungjawaban perdata, dengan memasukkan ketentuan:

• penyelesaian sengketa pertanggungjawaban pemulihan ; 
• hak gugat para pihak (pemerintah, lembaga konservasi yang bergerak se

bagai pusat penyelematan satwa dan pusat rehabilitasi satwa, dan organisa
si lingkungan hidup);

• mekanisme pertanggungjawaban perdata yang digunakan;
• bentuk kompensasi dan/atau pemulihan yang disesuaikan dengan kebu

tuhan pemulihan dampak kejahatan terhadap satwa dilindungi di lapangan. 
b. Pidana tambahan yang berorientasi pada pertanggungjawaban pemulihan 

dampak kejahatan terhadap satwa dilindungi.

c. Sanksi administrasi berupa paksaan untuk melakukan tindakan pemulihan ter
tentu.

3. Sambil menunggu perubahan paradigma dan perbaikan regulasi, strategi yang 
dapat dilakukan saat ini untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan kepada 
pelaku kejahatan satwa liar dilindungi adalah dengan uji coba menggunakan gu
gatan perdata berdasarkan UU No.32/2009 dengan argumen bahwa kerusakan ter
hadap satwa dilindungi merupakan kerusakan lingkungan. Meskipun belum pernah 
ada preseden sebelumnya, namun terutama bagi biayabiaya rill yang telah dike
luarkan organisasi lingkungan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pelepasliaran 
satwa tinggi potensinya untuk diakomodasi dalam instrumen ini. 
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