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RINGKASAN EKSEKUTIF

Terdapat tiga permasalahan utama dari perumusan delik pidana 
konservasi dalam UU No. 5/1990 saat ini yang menjadi halangan 
dalam penegakan hukumnya, yaitu dari segi normatif perumusan 
delik, operasionalisasi delik materil yang tidak jelas kriteria dam
paknya, tindakan dalam perkembangan kejahatan konservasi yang 
tidak  diatur sebagai delik, serta kondisikondisi dimana tindakan ti
dak dapat dikatakan sebagai tindak pidana tetapi tidak masuk dalam 
pengecualian tindak pidana yang diatur dalam UU No.5/1990.
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LATAR BELAKANG MASALAH

Selama lebih dari tiga puluh tahun, UndangUndang No. 5 Tahun 1990 tentang Konser
vasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990) telah menjadi tumpuan 
utama dalam menjerat kejahatan konservasi. Dalam prakteknya, banyak ditemukan ham
batan dalam menggunakan delik pidana dalam undangundang ini. Ditambah pula sejak 
tahun 1990, telah banyak berkembangan modus dalam kejahatan konservasi, seperti mo
dus perdagangan ilegal satwa liar dilindungi dari jualbeli konvensional telah banyak bera
lih ke jualbeli online. Perkembangan modus ini belum diakomodasi dalam UU No.5/1990.   
Oleh karena itu perlu adanya evaluasi apakah delik pidana yang ada dalam UU No.5/1990 
masih relevan dan dapat menjawab kebutuhan kekinian dalam menjerat kejahatan kon
servasi.
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KONDISI AKTUAL

UU No.5/1990 mengatur dua kategori tindakan pidana, yaitu tindakan pidana yang men
yasar kawasan konservasi dan tindakan pidana yang menyasar spesies dilindungi. Kedua 
kategori tindakan pidana tersebut dirumuskan dalam satu pasal, yaitu pasal 40 yang men
gatur pemidanaan dengan merujuk pada larangan yang terdapat pada Pasal 19 dan 21. 
Pasal 40 ayat (5) mengatur kesengajaan melakukan delik sebagai keja hatan, sementara 
kelalaian melakukan delik sebagai pelanggaran.

Kawasan Spesies

Suaka Alam

Melakukan kegiatan yang dapat mengaki
batkan perubahan terhadap keutuhan ka
wasan suaka alam. Keutuhan suaka alam 
meliputi: mengurangi, menghilangkan  
fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta 
menambah jenis tumbuhan dan satwa lain 
yang tidak asli.

Pasal 40 ayat (1)  jo Pasal 19 ayat (1) = se
ngaja. Pidana penjara paling lama 10 (se
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (3) jo Pasal 19 ayat (1) = lalai.

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

Tumbuhan

1. Mengambil, menebang, memiliki, me
rusak, memusnahkan, memelihara, 
mengangkut, dan memperniagakan tum
buhan yang dilindungi atau bagianbagi
annya dalam keadaan hidup atau mati;  

2. Mengeluarkan tumbuhan yang dilin
dungi atau bagianbagiannya dalam 
keadaan hidup atau mati dari suatu tem
pat di Indonesia ke tempat lain di dalam 
atau di luar Indonesia.

Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) = se
ngaja. 

Dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling ba
nyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupi
ah).

Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (1) = lalai.

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah).
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Taman Nasional

Melakukan kegiatan yang dapat menga
kibatkan perubahan terhadap keutuhan 
zona inti taman nasional. Perubahan terha
dap keutuhan zona inti taman nasional me
liputi: mengurangi, menghilangkan fungsi 
dan luas zona inti taman nasional, serta 
menambah jenis tumbuhan dan satwa lain 
yang tidak asli.

 

Pasal 40 ayat (1)  jo Pasal 33 ayat (1)   = 
 sengaja.

Pidana penjara paling lama 10 (sepu
luh) tahun dan denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 40 ayat (3) jo Pasal 33 ayat (1) = lalai.

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Melakukan kegiatan yang tidak sesuai den
gan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain 
dari taman nasional, taman hutan raya, dan 
taman wisata alam.

Pasal 40 ayat (2)  jo Pasal 33 ayat (3) = 
 sengaja.

Satwa

1. Menangkap, melukai, membunuh, 
menyimpan, memiliki, memelihara, 
 mengangkut, dan memperniagakan sat
wa yang dilindungi dalam keadaan hi
dup; 

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, 
mengangkut, dan meperniagakan satwa 
yang dilindungi dalam keadaan mati; 

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi 
dari suatu tempat di Indonesia ke tem
pat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

4. Memperniagakan, menyimpan atau 
memiliki kulit, tubuh atau bagianba
gian lain satwa yang dilindungi atau 
barangbarang yang dibuat dari ba
gianbagian satwa tersebut atau menge
luarkannya dari suatu tempat di Indone
sia ke tempat lain di dalam atau di luar 
Indonesia; 

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, 
memperniagakan, menyimpan atau 
memiliki telur dan/atau sarang satwa 
yang dilindungi.

Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) = se
ngaja.

Dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling ba
nyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupi
ah).

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratusjuta rupiah).

Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 33 ayat (3) = lalai.

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah).

Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) = lalai.

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah).
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Hingga saat ini, sangat sedikit kasus yang menggunakan delik pidana terhadap kawasan 
konservasi sebagaimana diatur dalam UU No.5/1990.1  Pada tingkat spesies, perkemba
ngan modus perdagangan satwa ilegal saat ini telah menjadikan Indonesia sebagai tem
pat transit bagi spesies non-native yang dilindungi di negara asal, tetapi tidak di Indonesia, 
seperti kasus gading Gajah Afrika2 dan Kurakura Radiata3. Bentuk tindakan yang dilaku
kan individuindividu yang terlibat dalam kejahatan perdagangan satwa ilegal pun makin 
kompleks dan beragam, tidak hanya perbuatan konvensional berupa tindakan fisik ter
hadap spesies, tetapi juga peran tidak langsung seperti penyedia dana, penyedia rekening 
virtual, dan peran lainnya.

ANALISIS TEMUAN

Dari pengaturan regulasi yang ada serta perkembangan permasalahan di lapangan, ter
dapat beberapa catatan permasalahan operasionalisasi delik pemidanaan UU No. 5/1990, 
yaitu:

Cara perumusan delik bermasalah secara konsep maupun praktek

Perumusan delik yang dilakukan dalam UU No.5/1990 menggabungkan banyak tindakan 
dalam satu delik, padahal tindakan ini berbedabeda bentuknya dan tingkat kejahatan
nya. Seperti menyimpan, memelihara, membunuh dan memperniagakan satwa dijadikan 
dalam satu delik dengan ancaman pidana yang sama, padahal tindakan membunuh dan 
memperniagakan memiliki gradasi kejahatan yang lebih tinggi. Secara norma hukum,  ter
dapat beberapa permasalahan dalam perumusan seperti ini. 

• Pertama, semua tindakan ini dianggap sama dengan ancaman pidana yang sama, 
padahal satu perbuatan lebih berat dibanding perbuatan lainnya. 

• Kedua, perumusan semua tindakan dalam satu pasal juga membuat pelaku tidak 
dapat dikenakan pidana kumulatif dengan pemberatan hukuman jika melakukan 

1 Kebanyakan kasus terkait kawasan konservasi menggunakan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegah-
an dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2 Tom Milliken, Ilegal Trade on Ivory and Rhino Horn: An Assessment Report to Improve Law Enforcement 
Under the Wildlife TRAPS Project, (-: USAID and TRAFFIC,2014).

3  John Morgan, Berlahan tapi Pasti: Jejak Global dari Perdagangan Kura-kura Darat dan Air Tawar di Jakarta, 
diakses di https://www.traffic.org/site/assets/files/9341/jakartas-tortoise-and-freshwater-turtle-trade-in-
donesian.pdf
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lebih dari satu tindakan.  4

• Ketiga, pada perumusan tindakantindakan yang dilarang sebenarnya dirumuskan 
dalam sifat kumulatif dengan menggunakan kata sambung “dan”, artinya semua 
unsur tindakan harus terpenuhi.  Sebagai contoh Pasal 40 ayat (2) mem pidana la
rangan yang terdapat pada Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, 
menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 
dilindungi dalam keadaan hidup.

• Keempat, pengkategorian kelalaian melakukan delik sebagai pelanggaran tidak te
pat. Unsur kelalaian bukanlah hal yang membuat suatu delik menjadi pela nggaran, 
bahkan tidak terdapat pembedaan antara kelalaian dan kesengajaan dalam pela
nggaran. Jika dikategorikan sebagai pelanggaran, maka jangka waktu daluwar
sa penuntutan akan lebih singkat,5 tindakan percobaan, dan pembantuan dalam 
melakukan delik tidak dapat dipidana.6 Jika melihat perkembangan pembahasan 
Rancangan Kitab Undangundang Hukum Pidana (RKUHP), pembedaan pela nggaran 
dan kejahatan ini juga tidak lagi sejalan dengan trend pengaturan pidana ke depan.

• Kelima, tidak ada unsur “melawan hukum” dalam semua delik. Meskipun para sarja
na hukum berpendapat bahwa  unsur melawan hukum sudah otomatis terkandung 
dalam delik, tetapi ia hanya perlu dibuktikan secara tegas jika memang dicantum
kan sebagai unsur. Pada prakteknya, terdapat tindakan yang dirumuskan dalam 
delik UU No.5/1990, tetapi sebenarnya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu. 
Misalnya adalah tindakan memperniagakan satwa dan tumbuhan liar dilindungi 
diperbolehkan selama satwa dan tumbuhan liar tersebut merupakan keturunan 
tingkat kedua (F2) dari hasil penangkaran.7

Perumusan Pasal yang seperti ini menimbulkan kekeliruan pada praktek. Ambil contoh 
penggunaan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) diatas, Jaksa tetap menuliskan seluruh 
tindakan diatas di dalam tuntutan, padahal pada pembuktiannya fokus pada beberapa 
tindakan saja. Hakim akan kebingungan dengan tuntutan semacam ini karena tidak jelas 
tindakan apa yang ingin dihukum.8 Dalam memutus perkara pun, hakim kemudian me
lihat meskipun pelaku melakukan beberapa tindakan, hukuman maksimalnya sama de

4 Ketika pelaku membunuh, memperniagakan kemudian mengangku keluar Indonesia, tetap dikenakan 
satu pasal dengan ancaman maksimal 4 tahun.

5 Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
6 Pasal 54 dan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
7 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
8 Analisa dari database putusan satwa liar ICEL, 2009-2019, terdapat  putusan yang tuntutan Jaksa keli-

ru seperti ini, beberapa contohnya adalah putusan No. 562/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rgt; No. 563/Pid.Sus-
LH/2016/PN.Rgt;
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ngan satu tindakan.9 Jadi ketika seseorang memelihara satwa liar dilindungi, hukuman 
maksimal akan sama saja dengan seseorang yang membunuh dan memperniagakan sat
wa.  

Terdapat delik yang tidak operasional

Delik materil terkait kawasan konservasi dalam UU No.5/1990 tidak dapat dioperasio
nalkan. Kasus yang menggunakan delik terkait kawasan dalam UU No.5/1990 sangat sedi
kit,10 kasus yang ada pun hanya menggunakan delik formil sebagaimana yang tercantum 
dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) jo Pasal 33 ayat (3) UU No.5/1990.11 Kendala penegak hu
kum di lapangan adalah unsur yang ada pada delik materil terkait kawasan memerlukan 
intrepretasi ahli lebih lanjut yang dapat berbedabeda, seperti unsur “mengurangi dan 
menghilangkan fungsi” tanpa ada standar yang jelas kapan fungsi kawasan dinyatakan hi
lang atau berkurang. Hal ini berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggunakan  standar baku untuk menentukan 
pencemaran dan/atau kerusakan.  

Perkembangan modus yang tidak terakomodasi

Dalam perkembangan modus kejahatan konservasi, terdapat beberapa kejahatan yang 
belum terakomodasi dalam UU No. 5/1990, antaranya adalah :

• Kejahatan terkait sumber daya genetik (SDG). Kejahatan terkait SDG tidak diatur 
dalam UU No. 5/1990 karena memang pengaturan undangundang ini baru ber
fokus pada level ekosistem dan spesies, belum pada level genetik. Sementara itu 
pemanfaatan ilegal terhadap SDG dan pengetahuan tradisional terkait  de ngannya 
(biopiracy) secara nyata terjadi dan mulai menjadi perhatian di berbagai negara 
berkembang.12

• Perkembangan terkait  perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. Perkembangan 
teknologi memperluas jangkauan pasar perdagangan satwa liar dilindungi melalui 
platform media daring (online). Perdagangan ilegal satwa liar dilindungi ini telah 
diakui merupakan kejahatan terorganisasi yang seringkali berhubu ngan dengan 

9 Ilustrasi putusan serangkaian tindakan dihukumnya sama dengan satu tindakan
10 Meskipun terkait dengan kawasan konservasi, kebanyakan menggunakan UU No. 18 Tahun 2013 ten-

tang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), atau UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan.

11 Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 264/Pid.B/2011/PN.Mdl . Dalam putusan ini Terdakwa dihukum 
karena “secara bersama-sama melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi taman nasional”

12 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan PermenLHK No. P.2/ 
MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya genetik Spesies Liar dan Pembagian 
Keuntungan Atas Pemanfaatannya, tetapi peraturan menteri tidak dapat mengatur sanksi pidana.
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bentuk kejahatan finansial lainnya seperti penipuan, korupsi dan pencucian uang.13 
Namun, perumusan delik yang ada pada UU No.5/1990 belum dapat menjangkau 
tindakan semua pemain yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi ini, seperti tin
dakan penyedia dana dan penampung dana untuk kejahatan, pengiklan di platform 
online yang belum tentu memiliki satwa, serta kegiatan penadahan yang seharus
nya tidak disamakan dengan sekedar memiliki satwa liar dilindungi. 

• Modus perdagangan spesies dilindungi tidak asli Indonesia. Indonesia telah dikenal 
sebagai tempat transit perdagangan spesies non-native yang masuk dalam appendix 
I CITES tetapi bukan merupakan satwa asli Indonesia, seperti gading Gajah  Afrika dan 
Kurakura Radiata. UU No. 5/1990 tidak mengatur perlindungan terhadap spesies 
non-native ini. Padahal sebagai komitmen terhadap CITES,  Indonesia harusnya juga 
memiliki tanggungjawab global dalam memerangi perdagangan satwa ilegal jenis 
ini. Komitmen ini dapat menjadi kerjasama timbalbalik juga bagi negara asing yang 
menjadi tujuan atau daerah transit perdagangan satwa dilin dungi Indonesia.

Pengecualian terhadap delik

Pengecualian dari delikdelik pidana diatas disediakan untuk kegiatan:

• Kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga
satwa.14

• Keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan 
dan satwa yang bersangkutan.15

•  Tindakan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi oleh karena 
suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.16

Dalam prakteknya, terdapat pemanfaatan spesies yang dilindungi yang merupakan ba
gian dari pemanfaatan tradisional masyarakat adat atau lokal.17 Pemanfaatan tradisional 
ini rawan dipidanakan jika tidak diatur perlindungannya. Sebaliknya pula, pemanfaatan 
tradisional juga dapat dijadikan kedok untuk eksploitasi jika batasbatas pemanfaatan 
 tradisionalnya tidak diatur. 

Lebih lanjut, terdapat permasalahan dalam operasionalisasi delik mengenai tum buhan 
dilindungi. Tindakan terhadap tumbuhan yang dilindungi yang dapat dipidana ada

13  Oleksiy Feshchenko dan Olga Kuzmianok, Financial Flows from Wildlife Crime, (New York: UNODC, s.a)
14 Pasal 19 ayat (2) UU No. 5/1990
15 Pasal 22 ayat (1) UU No. 5/1990
16 Pasal 22 ayat (3) UU No.5/1990
17 Retno Dwi Hastiti, Kearifan Lokal Dalam Perburuan Satwa Liar Suku Dayak kenyah Di Taman Nasional 

kayan Mentarang, Kalimantan Timur, (Bogor: Institute Pertanian Bogor,2011).
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lah tindakan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, 
 mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya 
dalam keadaan hidup atau mati. Permasalahan pada praktek, berbeda dengan satwa 
yang dapat bebas bergerak, tumbuhan dilindungi bersifat statis. Ia dapat tumbuh  diluar 
kawasan konservasi dan sulit untuk dipindahkan. Jika tumbuhan dilindungi tumbuh se
cara alami di lahan milik privat, apakah pemilik lahan dapat dipidana dengan delik me
melihara? Lalu ketika pemilik lahan merusak tumbuhan tersebut karena berada di lahan 
miliknya, apakah juga dapat dipidana? Bagi kegiatan usaha besar pemegang IUP, sudah 
ada kewajiban untuk mengidentifikasi High Conservation Value area (HCV)  termasuk jika di 
dalam wilayah konsesinya ditemukan tumbuhan dilindungi. Namun bagaimana dengan 
masyarakat biasa? Dalam rumusan delik pidana UU No.5/1990, tidak terdapat pengecua
lian terhadap kondisi ini, pun karena tidak ada unsur “melawan hukum”, tidak juga dapat 
dipertimbangkan kondisi ini.

REKOMENDASI 

Dari pembahasan diatas, terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan delik pidana 
konservasi ke depannya, yaitu:

1. Perbaikan perumusan delik pidana dengan:

a. Memisahkan tindakantindakan dengan kualifikasi kejahatan berbeda dalam 
 pasal yang berbeda pula dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan 
derajat keseriusan kejahatannya. Contohnya, delik memelihara dan memiliki 
hendaknya dipisah dengan delik membunuh dan memperniagakan, dima
na ancaman pidana untuk delik membunuh dan memperniagakan harusnya 
lebih tinggi dari delik memelihara dan memiliki;

b.  Tidak mengklasifikasikan kelalaian melakukan delik sebagai pelanggaran;

c. Mencantumkan unsur “melawan hukum” pada delikdelik tertentu yang pada 
sebenarnya terdapat kondisi tertentu dimana tindakan ini diperbolehkan 
oleh hukum.

2. Menjelaskan apa standar dari penurunan dan perubahan fungsi kawasan konser
vasi, dimana nanti standar ini akan berpengaruh pada penegakan hukum dari delik 
materiil terkait kawasan.
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Narahubung
Rika Fajrini : + 62 811 202 8925 / rika@icel.or.id

Antonius Aditantyo : +62 813 1985 8522 / tyo@icel.or.id 

3. Mengatur mengenai delik terkait pemanfaatan ilegal sumber daya genetik, tin
dakantindakan dalam kejahatan terorganisasi seperti penyedia dan penampung 
dana, serta mengenai penindakan terhadap perdagangan spesies dilindungi tidak 
asli Indonesia. Khusus penindakan spesies tidak dilindungi ini dapat pula dijajaki 
kerjasama penegakan hukum yang bersifat timbalbalik dengan negara asal spesies.

4. Mengatur mengenai pengecualian terhadap pemanfaatan tradisional masyarakat, 
serta batasan pemanfaatan tradisional yang dilindungi oleh pengecualian ini.
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