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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Taman Nasional 

Pada tahun 252 S.M. Raja Asoka dari India secara resmi 

mengumumkan perlindungan satwa, ikan dan hutan. Peristiwa ini mungkin 

merupakan contoh terawal yang tercatat dari apa yang sekarang disebut 

kawasan yang dilindungi.35 Tradisi konservasi yang berpijak pada kosmologi 

semacam ini sampai sekarang masih berlangsung terus pada berbagai 

kebudayaan. Pada kebudayaan Tau Taa di Indonesia36misalnya, hingga saat 

ini di kehidupan sehari-hari suku ini dikenal pula keberadaan hutan 

dilindungi, yang mereka sebut dengan istilah Pangale Kapali. Pangale 

Kapali, dalam pandangan adat Tau Taa adalah wilayah hutan keramat yang 

tidak boleh sedikitpun dirusak atau diolah karena merupakan tempat 

bersemayamnya roh-roh leluhur (hutan suaka adat). Fungsi pokok kawasan 

Pangale Kapali adalah sebagai tempat memberikan sesaji persembahan atau 

prosesi upacara ritual adat utama yang lain bagi Tau Taa. Menurut data 

Yayasan Merah Putih Palu37 diketahui bahwa pada sebagian wilayah adat Tau 

Taa, yaitu khususnya pada wilayah yang berada di sepanjang aliran Sungai 

Bulang saja terdapat sedikitnya 40 lokasi Pangale Kapali yang pada 

umumnya berupa gunung, lereng gunung, sempadan sungai, air terjun dan 

tebing.  

Taman nasional merupakan salah satu bentuk kawasan yang 

dilindungi yang keberadaannya menganut konsep pelestarian yang modern. 

Konsep pelestarian yang modern adalah perlindungan dan sekaligus 

pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, yang menggabungkan dua 

35John MacKinnon, Dkk, Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi Di Daerah Tropika,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hlm.1. 

36Orang luar biasanya menyebut Tau Taa dengan sebutan Suku Wana. Suku ini 
mendiami wilayah hutan yang cukup luas disekitar Gunung Tokala, Ponggawa, Katopasa, dan 
Lumut, dalam wilayah Kabupaten Banggai, Morowali, dan Tojo Una-Una, di Provinsi 
Sulawesi Tengah. 

37Nasution Camang, Tau Taa Wana Bulang Bergerak Untuk Berdaya, Yayasan Merah 
Putih Palu, Palu, 2002, Hlm.46. 
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prinsip kuno yang telah lama ada. Pertama ialah kebutuhan untuk 

merencanakan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada inventarisasi 

yang akurat; kedua, kebutuhan untuk melakukan tindakan perlindungan untuk 

menjamin agar sumber daya tidak habis.38

Taman nasional adalah salah satu bentuk kawasan konservasi, yang 

ditetapkan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan 

secara bijaksana potensi-potensi keanekaragaman hayati. Kawasan 

konservasi, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinyatakan terdiri dari dua 

bentuk, yaitu meliputi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 

Kawasan Suaka Alam terdiri dari: Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, 

sedangkan Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari: Taman Nasional, Taman 

Wisata Alam dan Taman Hutan Raya serta Taman Buru. 

 Pengertian Kawasan Konservasi adalah bagian dari wilayah daratan 

atau lautan yang perlu dan sengaja disisihkan dari segala bentuk eksploitasi 

dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, sehingga terjamin keberadaannya 

secara lestari.39 Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas 

tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 

kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas 

tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya.40

Pengertian Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang 

mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan 

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 

38John MacKinnon, Dkk, Op Cit,Hlm.1. 
39Widada, dkk, Op Cit, Hlm. 93. 
40Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan 

Pelestarian Alam. 
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pariwisata, dan rekreasi.41 Dari pengertian ini menjelaskan bahwa penetapan 

suatu kawasan taman nasional diperuntukkan bagi: Kegiatan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 

Fungsi pemanfaatan secara langsung pada kawasan taman nasional adalah 

fungsi menunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi. Masyarakat dapat 

memanfaatkan kawasan taman nasional untuk kegiatan penyediaan sumber 

bibit atau benih dalam kegiatan budidaya di luar kawasan taman nasional, 

kegiatan pariwisata alam dan rekreasi dalam kawasan. 

Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi pengelolaan taman nasional, 

maka pengelolaan taman nasional dilakukan dengan sistem zonasi. Zonasi 

taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional 

menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan 

dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, 

perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-

kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. 

Zona taman nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang 

dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat.42

Pembagian zona dalam taman nasional terdiri dari : 

1. Zona inti;  

2. Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan;  

3. Zona pemanfaatan;  

4. Zona lain, antara lain: Zona tradisional; Zona rehabilitasi; Zona religi, 

budaya dan sejarah; dan Zona khusus. 43

Penetapan zonasi atau ruang-ruang/wilayah dalam pengelolaan taman 

nasional ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan  pengelolaan 

yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

41Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya, Pasal 1 angka (13), (14). 

42Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi 
Taman Nasional. 

43Ibid.
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keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta 

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.  

Pengertian dan kriteria dari masing-masing zona dalam kawasan 

taman nasional adalah sebagai berikut: 

1.  Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam 

baik biota ataupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh 

manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan 

keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.  Adapun kriteria 

zona inti adalah sebagai berikut: 

a.  Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;  

b.  Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang 

merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang 

kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia;  

c.  Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli 

dan tidak atau belum diganggu manusia;  

d.  Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk 

menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang 

pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis 

secara alami;  

e. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang 

keberadaannya memerlukan upaya konservasi;  

f.   Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta 

ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah;  

g.  Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan 

khas/endemik; dan 

h.  Merupakan tempat aktivitas satwa migran.  

2. Zona rimba, untuk wilayah perairan laut disebut zona perlindungan bahari 

adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya 

mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona 

pemanfaatan.  Kriteria zona rimba adalah sebagai berikut: 
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a.  Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi 

dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar;  

b.  Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu 

menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan; dan 

c.  Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran.  

3. Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan 

potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan 

pariwisata alam dan jasa lingkungan lainnya.  Kriteria zona pemanfaatan 

adalah sebagai berikut: 

a.  Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa 

formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan 

unik;

b.  Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan 

daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; 

c.  Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, 

pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;  

d.  Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana 

prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, 

rekreasi, penelitian dan pendidikan; dan 

e.  Tidak berbatasan langsung dengan zona inti.  

4. Zona tradisional adalah bagian dari  taman nasional yang ditetapkan untuk 

kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena 

kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. 

Kriteria zona tradisional adalah: 

a.  Adanya potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati non-kayu tertentu 

yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya; dan 

b. Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumberdaya alam 

hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan 

pengembangbiakan, perbanyakan dan pembesaran oleh masyarakat 

setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.  
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5. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena 

mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan 

komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.  Kriteria 

zona rehabilitasi adalah: 

a.  Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi 

berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya 

diperlukan campur tangan manusia;  

b.  Adanya invasi spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam 

kawasan; dan 

c.  Pemulihan kawasan pada huruf a dan b sekurang-kurangnya 

memerlukan waktu 5 (lima) tahun.  

6. Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang 

didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau 

sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-

nilai budaya atau sejarah. Adapun kriteria zona religi adalah sebagai 

berikut:

a.  Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan 

dipergunakan oleh masyarakat; dan 

b.  Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undang-undang  

maupun tidak dilindungi undang-undang.  

7.  Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak 

dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana 

penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan 

sebagai  taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas 

transportasi dan listrik.   Kriteria zona khusus adalah: 

a.  Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang 

kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut 

ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;  

b.  Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas 

transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan 

sebagai taman nasional; dan 

c.  Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.  
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2. Pengertian Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan 

a. Pengertian Pidana 

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada 

pembuat karena melakukan suatu delik. Pidana merupakan karakteristik 

dari hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Roeslan 

Saleh menjelaskan pengertian pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 

pembuat delik itu.44 Adapun pengertian pidana (punishment) di dalam 

“Black’s Law Dictionary” dinyatakan sebagai: “Any fine, penalty or 

confinenment inflictid upon a person by authority of the law and the 

judgedment and sentence of a court, for some crime or offence commited 

by him, or for his ommision of a duty enjoined by law.” (Hukuman atau 

pembatasan yang dikenakan atas orang oleh otoritas hukum dan atau 

pertimbangan suatu pengadilan karena beberapa kejahatan atau 

penyerangan yang dilakukan oleh dia).45

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pengertian 

pidana terkandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 

2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan; 

3) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut undang-undang.46

Jadi pidana adalah nestapa atau penderitaan yang ditimpakan 

kepada orang yang melakukan kejahatan/tindak pidana oleh negara selaku 

badan yang mempunyai  kekuasaan/wewenang.  

44 Winarno Budyatmojo, Tindak Pidana Illegal Logging, Cetakan Ke-2, UNS Press, 
Surakarta, 2008,  Hlm. 7. 

45Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, West Publishing Co, St Paul Minn, 
1991, Hlm. 860. 

46Winarno Budyatmojo Op.Cit, Hlm. 8. 
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b. Pengertian Tindak Pidana 

Kata “tindak pidana” menurut R. Soesilo merupakan terjemahan 

dari “strafbaar feit”. Perkataan “feit” berarti sebagian dari kenyataan atau 

“een gedeelte van werkelijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat 

dihukum. Sehingga secara harafiah“strafbaar feit” dapat diterjemahkan 

sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.47 Menurut 

Simmons, “straafbaar feit” adalah kelakuan (handeling) yang diancam 

dengan hukum pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab.48

Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 

bahasa latin “delictum”. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia delik 

adalah perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.49

Winarno Budyatmojo sendiri memberikan pengertian tindak pidana 

sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan dapat dihukum.50

Menurut pengetahuan hukum pidana, terdapat dua pandangan 

mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu : 

1) Pandangan monitis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau 
perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggung 
jawaban pidana. Para ahli  yang berpendapat demikian tidak 
memisahkan antara unsur adanya perbuatan, unsur pemenuhan rumusan 
undang-undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai perbuatan 
pidana dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya 
kesalahan, dan unsur alasan penghapusan pidana  sebagai pertanggung 
jawaban pidana.51

2) Pandangan dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan 
pidana dengan pertanggung jawaban pidana, dimana jika hanya ada 
unsur perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang serta 
melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu 
adalah tindak pidana dan dapat dipidana.52

47 Ibid.
48Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.59-60. 
49Winarno Budyatmojo Loc. Cit.
50Ibid.
51Ibid.
52Ibid, Hlm. 9.  
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Menurut Soerjono Soekanto, tindak pidana atau peristiwa pidana 

(strafbaarfeit) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:53

1) Sikap tindak atau perilaku manusia; 

2) Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana (yang 

tertulis) 

3) Melanggar hukum (kecuali apabila ada “rechtsvaardigingsgrond” atau 

dasar pembenaran menurut hukum); 

4) Didasarkan pada kesalahan (kecuali jika ada “schulduitsluistinggrond” 

atau bebas kesalahan). 

c. Pengertian Pemidanaan 

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada garis besarnya dapat 

dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:54

1) Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldings theorien)

Teori ini beranggapan bahwa dasar pemberian hukuman pidana kepada 

pelaku tindak pidana (penjahat) semata-mata adalah pembalasan karena 

telah melakukan suatu kejahatan (quia peccatum est). Penjatuhan 

pidana yang pada dasarnya adalah penderitaan pada penjahat 

dibenarkan  karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. 

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah 

yaitu: 

a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan). Bila 

seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang 

dilanggar. Dan untuk mengembalikan ketertiban umum itu si 

pelanggar harus mendapat hukuman. Setiap kejahatan, tidak boleh 

tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. 

b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di 

kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan) Akibat 

adanya kejahatan tersebut, timbul suatu penderitaan baik fisik 

53Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah 
Sosial, Alumni, Bandung, 1982, Hlm.23. 

54Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, 
Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Edisi 1 Cet. Ke-1, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 153-162.  
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maupun psikis berupa perasaan tidak senang, sakit hati, marah, tidak 

puas dan terganggunya ketentraman bathin yang bukan saja 

dirasakan oleh korban namun dirasakan juga oleh masyarakat. Oleh 

karena itu untuk menghilangkan dan atau memuasakan penderitaan 

seperti itu (sudut subjektif) maka kepada pelaku harus diberikan 

pembalasan yang setimpal (sudut objektif) 

2) Teori relatif atau teori tujuan (Doel theorien)

Pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 

masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam 

masyarakat dimana untuk mewujudkan ketertiban tersebut diperlukan 

pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, 

dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk 

mencapai tujuan ketertiban dalam masyarakat, maka pidana itu 

mempunyai sifat (a) menakut-nakuti, (b) bersifat memperbaiki, (c) 

bersifat membinasakan. Sedangkan sifat pencegahan teori relatif ini 

terdiri dari: 

a) Teori pencegahan umum  

Berdasarkan teori pencegahan umum ini tujuan penjatuhan pidana 

bagi orang yang melakukan kejahatan dimaksudkan agar masyarakat 

umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Penjahat yang 

dijatuhkan hukuman pidana dijadikan contoh oleh masyarakat, agar 

perbuatan tersebut tidak ditiru dan tidak melakukan perbuatan yang 

sama 

b) Teori pencegahan khusus 

Menurut teori ini, penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan 

dimaksudkan agar pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi 

perbuatannya dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk 

untuk melakukan kejahatan agar tidak mewujudkan niatnya itu ke 

dalam perbuatan nyata. 
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3) Teori gabungan (Vernegings theorien)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 

pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dibedakan 

menjadi 2 golongan besar, yaitu: 

a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 

itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 

dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 

lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 

d. Pengertian Hukum Pidana 

Hukum adalah kondisi dimana manusia, yang secara alamiah 

berdiri sendiri, menyatukan diri mereka dalam masyarakat.55 Hukum 

dibuat tidak lain adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 

Ketertiban dalam masyarakat merupakan cita-cita keseluruhan masyarakat 

untuk dapat menjalankan kehidupan secara damai sesuai dengan hak dan 

kewajibannya. Dalam kerangka untuk menjamin ketertiban itulah, maka 

hukuman diperlukan demi mencegah kemungkinan munculnya kelaliman 

dari tiap-tiap individu yang mengakibatkan terlanggarnya atau bahkan 

terampasnya kuasa individu yang lain.  

John Austin berpendapat, bahwa hukum tanpa hukuman tak dapat 

disebut hukum. Dasar pembenarannya adalah fungsi hukum sebagai alat 

kontrol sosial.56 Sanksi berupa hukuman merupakan sarana untuk 

membatasi keinginan bebas dari individu untuk melakukan perbuatan yang 

melawan hukum, karena itulah dalam suatu negara modern dibuat 

peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang dilengkapi dengan 

sanksi bagi yang melanggarnya. Peraturan tersebut dibuat dalam undang-

undang tertulis yang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan 

pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. 

55Cesare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman (An Essay on Crimes and 
Punisments), Penerjemah Wahmuji, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm.1. 

56Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, Hlm 91. 
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Perundangan-undangan pidana itu mengatur tentang perbuatan apa 

yang dilarang dilakukan atau mengatur berbagai rumusan tentang 

kejahatan dan pelanggaran. Inilah yang disebut sebagai hukum pidana 

materil. Hukum pidana materiil ini diciptakan pada masing-masing sektor 

untuk mengatur berbagai aspek yang tercakup dalam perundang-undangan 

itu. Dalam pengertian yang lengkap, Satochid Kartanegara menyatakan 

bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang 

berikut ini: 

1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (strafbaare feiten),
misalnya: 
a. Mengambil barang milik orang lain; 
a. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 

2) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur 
pertanggungan jawab terhadap hukum pidana. 

3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut 
hukum penetentiair.57

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Moeljatno, yang menyatakan 

bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; 

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidanan 
sebagaimana yang telah diancamkan; 

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut.58

Terkait dengan pengertian hukum pidana, kejahatan dan 

pelanggaran, J.B. Daliyo, Dkk menyatakan:  

“Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran 
dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan 

57 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 
Hlm.6-7. 

58Moeljatno, Op. Cit, Hlm.1. 
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penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran 
adalah perbuatan pidana ringan, ancaman hukuman berupa denda 
atau kurungan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. 
Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman 
penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan 
hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak 
tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.” 59

Lebih lanjut J.B. Daliyo mengemukakan bahwa tujuan hukum 

pidana ada dua macam, yaitu: 

1) Untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan 
perbuatan pidana (fungsi preventif); 

2) Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong 
perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat 
diterima kembali oleh masyarakat (fungsi represif).60

3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana 

Perburuan Liar Di Taman Nasional 

Pengertian “perburuan liar” pada dasarnya tidak pernah secara 

eksplisit didefinisikan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru 

terdapat pengertian-pengertian yang hanya mendefinisikan tentang berburu, 

perburuan dan pemburu. Pengertian berburu adalah menangkap dan/atau 

membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur 

dan/atau sarang satwa buru. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut 

paut dengan kegiatan berburu. Sedangkan pemburu adalah orang atau 

kelompok orang yang melakukan kegiatan berburu.61 Pengertian “perburuan 

liar” secara harafiah terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang 

artinya: Perburuan binatang yang dilakukan tanpa izin yang sah atau tanpa 

sepengetahuan instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan 

yang berlaku.62

59J.B. Daliyo, Dkk, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, 
Hlm.88-89. 

60 Ibid.
61 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru Pasal 1. 
62Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm.668. 
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Menurut  Kevin Hansen,63 perburuan liar secara umum mengandung 

pengertian sebagai kegiatan “pengambilan” satwa liar secara ilegal. Kegiatan 

perburuan liar adalah bagian dari kejahatan terhadap satwa liar (wildlife 

crime).  Lebih jauh Kevin Hansen menjelaskan, bahwa seseorang dapat 

dikategorikan sebagai pemburu liar apabila: 

1. Membunuh atau menangkap satwa liar tanpa lisensi; 

2. Membawa satwa liar melebihi batas yang dipersyaratkan; 

3. Membawa satwa dilindungi secara ilegal; 

4. Melanggar hukum.64

Dalam perundang-undangan nasional, kegiatan perburuan merupakan 

salah satu bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang secara 

hukum diakui oleh negara. Pasal 36 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  dengan 

jelas menyatakan hal tersebut. Pasal 36 ayat (1) selengkapnya berbunyi: 

Pasal 36 

(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam 
bentuk: 
b. Pengkajian, penelitian dan pengembangan; 
c. Penangkaran; 
d. Perburuan; 
e. Perdagangan; 
f. Peragaan; 
g. Pertukaran; 
h. Budidaya tanaman obat-obatan; 
i. Pemeliharaan untuk kesenangan. 

Kegiatan perburuan, meskipun telah diakui sebagai bentuk 

pemanfaatan satwa liar, namun pada pelaksanaannya tidak dapat dilakukan 

dengan sebebas-bebasnya. Menimbang bahwa satwa liar merupakan bahagian 

sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu 

dijaga agar tidak punah karena kegiatan perburuan, maka pemerintah 

memberikan batasan-batasan bagi kegiatan perburuan dalam peraturan 

63Kevin Hansen, Crime Against The Wild: Poaching in California, Mountain Lion 
Foundation, July, 1994, Hlm. 3. 

64 Ibid.
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perundang-undangan terkait kehutanan serta konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya. 

Pengaturan tentang kehutanan diatur melalui Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4412). Adapun pengaturan kawasan konservasi 

ditetapkan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).  

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung dari 

peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup di tingkat pusat 

dan daerah65 telah melarang kegiatan perusakan lingkungan hidup, 

sebagaimana terumuskan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a. Meskipun 

pengertian dari “kegiatan perusakan lingkungan hidup” masih sangat umum 

dan luas, namun dapat kiranya disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang 

termasuk kedalam kategori perusakan lingkungan hidup tersebut, salah satu 

bentuknya adalah kegiatan perburuan liar. Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selengkapnya 

berbunyi: 

Pasal 69 
(1)  Setiap orang dilarang: 

a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup; 

b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

65 Pasal 44 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

32

c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup; 
f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 
g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau 
izin lingkungan;  

h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;  
i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun 

amdal; dan/atau  
j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, 

merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. 

Pengaturan mengenai tindak pidana perburuan liar terhadap satwa 

tidak dilindungi di kawasan hutan terdapat di Pasal 50 ayat (3) huruf m 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Untuk lebih jelasnya, Pasal 50 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang secara lengkap berbunyi: 

Pasal 50 
(3)  Setiap orang dilarang: 

a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan 
hutan secara tidak sah; 

b.  Merambah kawasan hutan; 
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius 

atau jarak sampai dengan:  
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di 

daerah rawa; 
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
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4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang 

terendah dari tepi pantai. 
d. Membakar hutan; 
e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam 

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; 
f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut 
diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah; 

g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau 
eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin 
menteri; 

h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; 

i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk 
secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; 

j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam 
kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; 

k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang; 

l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan 
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi 
hutan ke dalam kawasan hutan; dan  

m. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan 
dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal 
dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. 

Terhadap perbuatan sebagaimana terumuskan pada pasal diatas, 

ketentuan pidananya tercantum pada Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Menjadi Undang-Undang. Pasal 78 ayat (12) selengkapnya berbunyi: 

Pasal 78 

(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan dengan denda paling banyak 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
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Pengaturan mengenai tindak pidana perburuan liar (serta kepemilikan 

dan perdagangan) satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) 

huruf a dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) 

selengkapnya berbunyi: 

Pasal 21 

(2)  Setiap orang dilarang untuk: 
a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 
dilindungi dalam keadaan hidup; 

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan 
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan  mati;  

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

d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau 
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang 
dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannnya dari 
suatu tempat di Indonesia ke tempat didalam atau di luar Indonesia; 

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

Pengaturan yang secara khusus mengatur kegiatan perburuan di taman 

nasional terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. Adapun Pasal 33 selengkapnya berbunyi: 

Pasal 33 

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman 
nasional. 

(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana 
dimaksud ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas 
zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain 
yang tidak asli. 

(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan 
fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman 
hutan raya, dan taman wisata alam. 
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Adapun yang dimaksud dengan kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana 

dirumuskan dalam Pasal 33 ayat 1 diatas, adalah melakukan perusakan 

terhadap keutuhan dan ekositemnya, perburuan satwa yang berada di 

dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli.66 Dengan adanya 

rumusan pasal yang disertai penjelasan tersebut diatas, maka kegiatan 

perburuan pada zona inti taman nasional merupakan perbuatan yang dilarang.  

Pada zona pemanfaatan dan zona lain taman nasional (termasuk zona 

rimba), sebagaimana terumuskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya di atas, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak 

sesuai dengan fungsi masing-masing zona. Adapun kegiatan perburuan, 

sesuai dengan rumusan Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, bukan 

merupakan kegiatan yang sesuai dengan fungsi setiap zona, sehingga bukan 

tergolong kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan taman nasional.  

Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-

II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional selengkapnya berbunyi:  

Pasal 6 
Peruntukan masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
meliputi: 
a.  Zona inti untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas 

beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber 
plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang 
budidaya. 

b.  Zona rimba untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya 
alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan 
konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya 
serta mendukung zona inti. 

c.  Zona pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa 
lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang 
pemanfatan, kegiatan penunjang budidaya. 

d.  Zona tradisional untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh 
masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam 
rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 

66Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
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e.  Zona rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak 
menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. 

f.  Zona religi, budaya dan sejarah untuk memperlihatkan dan melindungi 
nilai-nilai hasiI karya, budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, 
sebagai wahana penelitian; pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi 
dan religius. 

g. Zona khusus untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang 
tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman 
nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak 
dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan 
listrik. 

Pasal 7 
(1)  Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona inti meliputi: 

a.  Perlindungan dan pengamanan; 
b. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan 

ekosistemnya; 
c.  Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan 

atau penunjang budidaya; 
d. Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permamen dan terbatas 

untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan. 
(2)  Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rimba meliputi: 

a.  Perlindungan dan pengamanan; 
b. lnventarisasi dan monitoring sumberdaya alam, hayati dengan 

ekosistemnya; 
c. Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, 

pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya; 
d. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan 

keberadaan populasi hidupan liar; 
e. Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan 

penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas. 
(3)  Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan 

meliputi: 
a.  Perlindungan dan pengamanan; 
b. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan 

ekosistemnya; 
c.  Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya; 
d.  Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; 
e.  Pembinaan habitat dan populasi; 
f.  Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa 

lingkungan; 
g.  Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, 

pendidikan, wisata alam dan pemanfatan kondisi/jasa lingkungan. 
(4)  Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona tradisional meliputi: 

a.  Perlindungan dan pengamanan; 
b. Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat; 
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c.  Pembinaan habitat dan populasi; 
d.  Penelitian dan pengembangan; 
e. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan 

kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. 
(5)  Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona religi, budaya dan 

sejarah meliputi: 
a.  Perlindungan dan pengamanan; 
b.  Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi; 
c.  Penyelenggaraan upacara adat; 
d. Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan 

upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada. 
(6)  Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus meliputi: 

a.  Perlindungan dan pengamanan; 
b.  Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat; 
c.  Rehabilitasi; 
d. Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung 

wilayah. 

Mengenai ketentuan pidananya, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya memuat rumusannya. Pasal 40 selengkapnya berbunyi: 

Pasal 40 
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 
33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(3) Barang siapa karena kelalainnya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(4) Barang siapa karena kelalainnya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 
serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah). 

(5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) adalah pelanggaran. 
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Berdasarkan paparan pengertian-pengertian dan isi ketentuan dalam 

peraturan perudang-undangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah  

kejahatan “perburuan liar” mengandung unsur-unsur:  

1) Adanya suatu kegiatan; 

2) Menangkap satwa; 

3) Melukai satwa; 

4) Membunuh satwa; 

5) Mengambil telur dan atau sarang satwa;  

6) Mengeluarkan satwa, telur, dan atau sarang satwa; 

7)  Memusnahkan telur dan atau sarang satwa; 

8)  Mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan hidup; 

9) Bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. 

Pengaturan terhadap kegiatan perburuan yang diperbolehkan terdapat 

pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal ini memperbolehkan 

perburuan jenis satwa liar (yang tidak dilindungi) untuk keperluan olah raga 

buru, perolehan trofi dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat. 

Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang 

Perburuan Satwa Buru, kegiatan perburuan hanya dapat dilaksanakan secara 

terbatas sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu bertempat di 

taman buru, areal buru dan kebun buru (Pasal 6 ayat 1), serta hanya pada 

musim buru (Pasal 7 ayat 1).  

Berdasarkan Pasal 12 dan Penjelasannya pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, masyarakat 

dapat pula dilibatkan untuk kegiatan penjarangan jenis tumbuhan dan atau 

populasi satwa apabila daya dukung habitat terlampaui (untuk jenis tidak 

dilindungi) dan daya dukung habitat tidak dapat ditingkatkan atau tidak dapat 

dilakukan relokasi (untuk jenis dilindungi). Penjarangan ini sedapat mungkin 

dilakukan dengan cara menangkap hidup-hidup atau melalui kegiatan 

perburuan. Peraturan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru bahwa dalam situasi terjadi 

peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi sehingga menjadi hama 
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dilakukan tindakan pengendalian melalui pemburuan (Pasal 8 ayat 1), yang 

kemudian tata cara pengendalian keadaan di atas diatur oleh Menteri (Pasal 8 

ayat 2). 

4. Pengertian Penegakan Hukum 

Pengertian penegakan hukum (law enforcement) menurut Dictionary 

of Law Complete adalah : Sanksi Hukum;  pelaksanaan kontra prestasi yang 

mengakibatkan kerugian bagi pelanggar ketentuan perundangan yang ada dan 

diputus pada tingkat pengadilan, baik berupa denda maupun pembekuan 

kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas  industri yang dilaksanakan.67

Menurut Roger Cotterrell, bahwa penegakan hukum dilakukan oleh instansi 

yang diberi wewenang untuk itu seperti, polisi, jaksa dan pejabat pemerintah. 

Dia menjelaskan: “The coercive of state law are inseperable from its 

ideological and instrumental aspects. The state reach into society by means of 

enforcement agencies.” Sejak hukum itu mengandung perintah dan paksaan, 

maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan 

perintah tersebut.68 Terhadap pendapat-pendapat demikian, Koesnadi 

Hardjasoemantri secara lebih luas menyatakan bahwa penegakan hukum 

harus dipahami tidak hanya sebagai usaha yang ditempuh melalui proses di 

pengadilan dan sebagai usaha yang seolah-olah hanya merupakan tangung 

jawab aparat penegak hukum saja, karena penegakan hukum sesungguhnya 

dilaksanakan dengan berbagai jalur dengan berbagai macam sanksinya serta 

merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat.69

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk law enforcement.

Dalam bahasa Belanda dikenal rechtstoeppassing dan rechtshandhaving. 

Pemikiran yang dominan di sini mengatakan, penegakan hukum adalah suatu 

proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang 

67M.Marwan dan Jimmy,  Dictionatory of Law Complete Edition, Penerbit Reality 
Publisher, 2009,  Hlm. 399-400. 

Agung Widodo (Tesis), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 
Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam Jambi, Program Magister Ilmu Hukum UNS Surakarta, 2012,  Hlm.  14.

69 Koesnadi Hardjasoemantri, Op Cit, Hlm. 375. 
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harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi 

melalui pengolahan logika. Logika menjadi kredo (keyakinan) dalam 

penegakan hukum.70 Pemikiran yang positivistik logalistik demikian, menurut 

Soetandyo Wignjosoebroto71 adalah buah dari konsep hukum yang dalam 

ilmu hukum disebut sebagai “ilmu hukum yang telah dipositifkan” atau 

“hukum posistif”, atau yang dalam istilah klasik bahasa latin disebut ius 

constitutum (yakni hukum yang telah dibentuk). Satjipto Rahardjo 

menjelaskan bahwa dalam pembuatan hukum hingga sekarang ini, logika 

internal warisan berpikir positif analitis seperti itu masih lebih diperhatikan 

kalau tidak merupakan satu-satunya cara.72

Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan 

manusia didalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan 

pengamatan demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam 

pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat 

terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum itu 

bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan 

manusia didalamnya. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum tidak dapat 

dilihat sebagai suatu proses logislinier, melainkan sesuatu yang kompleks. 

Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan 

dimensi perilaku dengan semua faktor yang menyertainya. Penegakan hukum 

lalu bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan 

pilihan-pilihan. Dengan demikian, luaran (out put) dari penegakan hukum 

tidak hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal 

yang “tidak menurut logika”.73

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan 

nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan 

hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan 

70Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,
Genta Publishing,Yogyakarta, 2010, Hlm. 191-192. 

71 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah,
Banyumedia Publishing, Malang, 2008, Hlm.6. 

72Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006,  
Hlm.79. 

73Satjipto Rahardjo, 2010, Op.Cit, Hlm 192.



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

41

kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. 

Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam 

hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono 

Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.74

 Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, pada hakekatnya hukum 

mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu 

yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang 

penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang ide-ide serta 

konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut.75 Penegakan hukum 

merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. 

Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan 

hukum.76 Selanjutnya beliau mengatakan bahwa, penegakan hukum sudah 

dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan 

hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum 

menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan  hukum adalah pikiran-pikiran 

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan 

hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada 

pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan 

dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum 

itu dijalankan.77

Penegakan hukum dilihat dari kacamata normatif memang merupakan 

permasalahan yang sangat sederhana, tetapi bila dilihat dari kacamata 

sosiologis maka penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan 

74Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 
Yogyakarta, 2009, Hlm.xi. 

75 Ibid, Hlm. 12. 
76 Ibid.
77 Ibid, Hlm. 24. 
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merupakan suatu perjuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi 

Arief, bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses 

yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi 

aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana 

melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum kejaksaan, 

aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).78

Selanjutnya Leden Marpaung mengatakan:79

“Penegakan hukum tidak berlangsung dalam suasana vakum atau 
kekosongan sosial. Yang dimaksud dengan kekosongan sosial adalah 
tiadanya proses-proses di luar hukum yang secara bersamaan 
berlangsung dalam masyarakat. Proses-proses tersebut adalah seperti 
ekonomi dan politik. Penegakan hukum berlangsung di tengah-tengah 
berjalannya proses-proses tersebut. Dengan dikeluarkannya undang-
undang misalnya maka tidak sim salabim lalu segalanya menjadi 
persis seperti dikehendaki oleh undang-undang itu. Hubungan  
kompetitif, tarik menarik dan dorong mendorong antara hukum dan 
bidang serta proses lain diluarnya tetap saja terjadi.” 

Menurut Marc Galanter dalam Satjipto Rahardjo:80

“Bahwa penegakan hukum tidak sesederhana yang kita duga, 
melainkan bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan dan 
kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan kompleks. 
Dalam ilmu hukum normatif kompleksitas itu diabaikan, sedangkan 
sebagai ilmu yang empirik tidak dapat mengabaikannya. Sosiologi 
hukum berangkat dari kenyataan, yaitu melihat berbagai kenyataan, 
kompleksitas, yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kenyataan 
itu membentuk maksud dengan melihat hukum dari (from the other 
end of the telescope), “Ujung yang lain dari teleskop”. Oleh karena 
memasukkan kompleksitas tersebut kedalam pemahaman dan 
analisisnya, maka dalam sosiologi hukum, penegakan hukum itu tidak 
bersifat logis universal, melainkan variabel.” 

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan 

yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat 

diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara 

seperti itu disebut sebagai model mesin otomat dan pekerjaan menegakkan 

hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Di sini hukum dilihat sebagai 

78Hartiwiningsih, Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, UPT 
Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Cet Ke-1, Surakarta, 2008, Hlm.61. 

79 Ibid.
80 Ibid.



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

43

variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana. Dalam 

kenyataannya tidak sesederhana itu melainkan yang terjadi penegakan hukum 

itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan pada 

kenyataan yang kompleks. Dalam ilmu hukum normatif kompleksitas 

tersebut diabaikan, sedangkan sosiologi hukum sebagai ilmu empiris sama 

sekali tidak dapat mengabaikannya.81

Menurut Keith Hawkins terdapat dua sistem atau strategi penegakan 

hukum, yaitu yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai 

karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai 

karakteristiknya.82 Block menyatakan bahwa conciliatory style itu remedial, 

suatu metode social repair and maintenance, assistant of people in trouble,

berkaitan dengan what is necessary to ameliorate a bad situation. Sedangkan 

penal control prohibits with punisment, sifatnya adalah accusatory, hasilnya 

binary, yaitu all or nothing, punisment or nothing.83

Strategi penegakan hukum nasional dititikberatkan kepada upaya 

pencegahan atau preventif. Sarana preventif yang bersifat operasional adalah 

dilaksanakannya secara cermat, lengkap, jelas prosedur perijinannya dan 

tahap berikutnya terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan 

pemantauan secara konsisten, efisien dan efektif. Selanjutnya apabila hal 

tersebut tidak berhasil atau tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran, 

baru memasuki tahapan yang bersifat represif.84

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti pengawasan aktif 

dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang 

menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan 

hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah 

penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya 

pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin dan sebagainya). 

81 Ibid, Hlm. 60. 
82Koesnadi Hardjasoemantri, Op Cit, Hlm.376 
83Ibid.
84Hartiwiningsih, Op.Cit, Hlm 59. 
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Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang 

melanggar peraturan, seperti penindakan secara pidana.85

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses 

kebijakan, pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan, yang ditempuh 

melalui beberapa tahap: Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan 

hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat 

pula disebut tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan 

hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai kepolisian, kejaksaan 

dan pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. 

Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan 

eksekutif atau administratif. 86

Menurut Lawrence M. Friedman, ada beberapa faktor terkait yang 

menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen subtansi, struktur dan 

kultur. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya 

hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut  akan sangat  

menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat 

dinafikan satu dengan yang lain. Kegagalan pada satu komponen akan 

berimbas pada faktor yang lainnya.87 Senada dengan Friedman, Barda 

Nawawi Arief menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi dan 

menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas 

individual (SDM), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk 

mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas 

perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan 

(sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum 

masyarakat. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum 

harus mencakup keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang mempengaruhinya.88

85Ibid.
86Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Penerbit Nusa Media, Bandung, 

2010, Hlm.4. 
87Satjipto Rahardjo, 2009, Op Cit, Hlm. viii-ix. 
88Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet Ke-2,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, 
Hlm.20.
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Hukum merupakan pelembagaan dari perubahan, maka mestinya 

penegakan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan 

perubahan atau melakukan pembangunan. Ciri-ciri yang sebaiknya ada pada 

penegakan hukum untuk pembangunan adalah:89

1) Mempunyai kesadaran lingkungan, artinya tindakan-tindakan dalam 

penegakan hukum hendaknya mengait kepada proses-proses yang 

berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik dan sebagainya. 

2) Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus 

ikut menggerakkan perubahan-perubahan. 

3) Penegakan hukum akan banyak terlibat kepada masalah pembuatan-

pembuatan keputusan daripada sekedar menjadi badan yang melaksanakan 

saja. 

5. Teori Bekerjanya Hukum 

Kaidah hukum sebetulnya telah mengikat manusia sejak dia dilahirkan 

di dunia. Dan kiranya adalah tepat sebagaimana pernah dikatakan oleh Cicero 

kira-kira 2.000 tahun lalu, bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya dimana 

ada kehidupan bersama, disana ada hukum. Hukum terdapat di dalam setiap 

masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. 

Karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, maka hukum 

tak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung 

kebudayaan tersebut. Bahkan dapat dikatakan, bahwa hukum merupakan 

penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan, yakni 

yang merupakan struktur rohaniah masyarakat.90

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah karya manusia yang berupa 

norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan 

pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya 

masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-

tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh 

89Satjipto Rahardjo, 2009, Op.Cit, Hlm. 140-141. 
90Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, 

Hlm.204-205. 
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masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai 

keadilan.91 Berdasarkan kerangka pemikiran yang sama, Herman J. Pitersen 

menyatakan bahwa tujuan dari hukum tidak lain adalah semata-mata: “To 

serve justice, to preserve society’s systemic integrity and stability and, 

ultimately, to promote the general good, well-being.”92

Mengenai pengertian dari kata “keadilan”, Franz Magnis Suseno 

menyatakan bahwa keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh 

apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama 

dari kekayaan bersama.93 Sedangkan Adji Samekto membatasi pengertian 

keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk 

memberikan kepada semua orang apa yang seharusnya ia terima.94 Konsep 

ideal untuk perlakuan adil diekspresikan oleh filosof Aristoteles di abad 

keempat sebelum Masehi dengan perkataannya yang masyur: “All virtue is 

summed up in dealing justly” (Semua kebajikan terhimpun di dalam 

perlakuan yang adil).95

Sebagai salah satu bentuk manifestasi dari kebudayaan masyarakat, 

dimana kebudayaan itu sendiri memiliki sifat yang terus bergerak, maka 

hukum-pun pada hakekatnya tidak pernah bersifat statis. Hukum merupakan 

suatu acuan normatif yang luas dan berkembang dinamis mengikuti atau 

selaras dengan pergerakan kebudayaan tempat hukum itu berada. Dalam 

kerangka pikir seperti itu, Franz von Benda-Beckmann memberikan 

pemikiran lanjut atas pemikiran Satjipto Rahardjo, dengan menyatakan 

bahwa hukum diartikan tidak hanya berisi konsepsi normatif, yaitu tentang 

hal-hal yang dilarang atau dibolehkan, tetapi juga berisi konsepsi kognitif.96

91Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-6, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 
2006, Hlm 18-19. 

92F.X. Adji Samekto, Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam 
Perspektif Studi Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta, 2008, Hlm. 7. 

93 Franz Magnis Suseno, Op. Cit, Hlm. 50 
94 F.X. Adji Samekto, Op Cit, Hlm. 6-7. 
95Mark Costanzo, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum (Psychology Applied to 

Law), Penerjemah Helly Prajitno dan Sri Mulyantini, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hlm. 
414. 

96Franz von Benda-Beckmann, 2006, The Multiple Edges of Law: Dealing With Legal 
Pluralism in Development Practice, Dalam Sulistyowati Irianto (Editor) Hukum Yang 
Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.xiii. 
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Menurut Satjipto Rahardjo, di dalam hukum terkandung tiga aspek 

atau komponen, yaitu (i) nilai, (ii) norma, dan (iii) realitas sosial. Hukum 

memuat nilai-nilai yang berkaitan erat dengan konseptualisasi keadilan secara 

abstrak. Oleh karena itu, hukum merupakan lembaga peraturan yang harus  

memperhatikan dan mencerminkan kenyataan sehari-hari, sehingga 

merupakan hal yang wajar jika timbul ketegangan-ketegangan antara dunia 

ide atau nilai dengan dunia sehari-hari tersebut. Ide atau nilai itu berubah 

fungsinya menjadi kekuatan pengontrol.97

Tentang berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal yaitu berlakunya 

secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum. 

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan 

suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu 

perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat 

jenjang antara hukum dalam tindakan (law ini action) dengan hukum dalam 

teori (law in theory) atau dengan kata lain, kegiatan ini akan memperlihatkan 

kaitan antara law in book dan law in action.98

Berlakunya hukum secara yuridis mengandung inti bahwa hukum 

sebagai kaidah berlaku yang sah, apabila terbentuk menurut cara yang 

ditentukan. Hal berlakunya hukum secara sosiologis, berintikan pada 

efektivitas hukum dalam masyarakat. Sedangkan hal berlakunya secara 

filosofis, artinya bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, 

sebagai nilai positif yang tertinggi, misalnya Pancasila, masyarakat yang adil 

makmur, dan seterusnya.99

Menurut Gustav Radburch, nilai-nilai dasar dari hukum meliputi 

keadilan, kegunaan (zweckmasziqkeif) dan kepastian hukum. Sekalipun 

ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum namun diantara mereka 

terdapat suatu Spannunghsverhaltnis, yaitu suatu ketegangan antara satu sama 

lain. Keadaan yang demikian itu dapat dimengerti, kerena ketiga-tiganya 

97Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi,
Jurnal Hukum Vol.3 16 Juli 2009:357-378. 

98Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat. PT. Raja 
Grafindo Persada. Jakarta, 1993, Hlm.47-48. 

99 Soerjono, Soekanto, Op Cit, 1982, Hlm. 265. 
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berisikan tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lainnya 

mengandung potensi untuk bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas 

dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak 

sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat.100

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif 

atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut:101

1) Faktor Substansi  yang di dalam tulisannya, Soerjono Soekanto membatasi 

pada undang-undang saja. Menurutnya, gangguan terhadap penegakan 

hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh karena: 

pertama, tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, kedua,

belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang, ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam 

undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran 

serta penerapannya. 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk  maupun 

menerapkan hukum. Menurutnya, halangan-halangan yang yang mungkin 

dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan penegak 

hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. 

Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut antara 

lain: pertama, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 

peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; kedua, tingkat aspirasi 

yang belum tinggi; ketiga kegairahan yang sangat terbatas untuk 

memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu 

proyeksi;  keempat, belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan 

100Radburch, Einfuhrung in Die Rechtswissenschaft, Dikutip dari Satjipto Rahardjo, 
2006, Op.Cit,  Hlm.19. 

101Soerjono Soekanto,  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  Edisi 
Ke- 9, PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2010, Hlm. 8. 
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suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil; kelima, kurangnya 

daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.  

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Khusus 

untuk persoalan sarana atau fasilitas ini, menurutnya, sebaiknya dianut 

jalan pikiran sebagai berikut: pertama, yang tidak ada diadakan; kedua,

yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan; ketiga, yang kurang 

ditambah; keempat, yang macet dilancarkan; kelima, yang mundur atau 

merosot dimajukan atau ditingkatkan. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban 

mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan 

upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan 

kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang ada. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

Pemikiran Soerjono Soekanto diatas, sejalan dengan pemikiran 

Lawrence M. Friedman yang jauh sebelumnya pernah mengemukakan 

tentang adanya tiga unsur sistem hukum (three elements of legal system) yang 

kesemuanya mempengaruhi bekerjanya hukum. Tiga unsur sistem hukum 

tersebut, meliputi :102

1) Struktur hukum (legal structure)

2) Substansi hukum (legal substance)/peraturan-peraturan  

3) Kultur Hukum (legal culture)

Menurut Friedman komponen struktur (legal structure) yaitu 

kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai fungsi 

dalam rangka mendukung berkerjanya sistem tersebut. Komponen ini 

dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan 

pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Struktur 

102Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A 
Social Science Perspective), Penerjemah M.Khozim, Cet. Ke-1, Penerbit Nusa Media, 
Bandung, 2009, Hlm.2-19. 
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sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya 

tubuh institusional dari sistem tersebut.103

Komponen substansi (legal substance) tersusun dari peraturan-

peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu 

harus berperilaku.104 Menurut Esmi Warassih, substansi hukum dijelaskan 

sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-

keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang 

diatur.105

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum 

mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum seperti adat 

kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-

kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara 

tertentu.106 Lebih lanjut, Friedman menyatakan sebagai berikut : 

“We define legal culture to mean attitudes, values, and opinions held 
in society, with regard to law, the legal system, and its various parts. 
So defined, it is the legal culture which determines when, why, and 
where people use law, legal institutions, or legal process; and when 
they use other institutions, or do nothing. In order words, cultural 
factors are an essential ingredient in turning a static structure and a 
static collection of norms into a body of living law. Adding the legal 
culture to the picture is like winding up a clock or plugging in a 
machine. It sets everything in motion,” 

“(Kita mendefinisikan  kultur hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai 
dan pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, 
sistem hukum dan beragam bagiannya. Dengan didefinisikan seperti 
itu, kultur hukum itulah menentukan kapan, mengapa, dan dimana 
orang-orang menggunakan hukum, institusi hukum, atau proses 
hukum; dan kapan mereka menggunakan institusi-institusi lainnya, 
atau tidak melakukan apapun. Dengan kata lain, faktor-faktor kultural 
merupakan suatu unsur ensensial dalam mengubah suatu struktur statis 
dan suatu kumpulan norma-norma statis menjadi suatu kumpulan 
hukum yang hidup. Menambahkan kultur hukum kepada gambaran ini 

103Ibid, Hlm.16. 
104Ibid.
105Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi. PT. Suryandaru. 

Semarang, 2005, Hlm. 30. 
106Lawrence M. Friedman, Op.Cit, Hlm.17.
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adalah seperti memutar sebuah jam atau menghidupkan sebuah mesin. 
Kultur hukum itu menggerakan segala sesuatu)”.107

Menegaskan paparan Lawrence M. Friedman di atas, Eddy Rifai108

menguraikan secara singkat, bahwa komponen substansi merupakan hasil 

aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah 

hukum yang tidak tertulis. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang 

bergerak dalam suatu mekanisme. Sedangkan komponen kultur adalah nilai 

dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan 

suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara 

keseluruhan. 

Output hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai 

respon atas tuntutan sosial. Pada taraf yang paling umum, sistem hukum 

memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang 

baik menurut masyarakat. Alokasi ini, yang tertanam dengan pemahaman 

akal kebenaran, adalah apa yang umumnya disebut sebagai keadilan.109 Bagi 

sebagian orang atau banyak orang sistem hukum secara keseluruhan mungkin 

kelihatan menghasilkan ketidakadilan. Masyarakat terstratifikasi, dan sistem 

hukum mendukung stratifikasi tersebut. bagi mereka yang merasa bahwa 

stratifikasi adalah “tidak adil”, sistem hukum pasti terlihat sebagi induk dari 

ketidakadilan tersebut.110

Agar sistem hukum dapat bekerja secara efektif, Paul dan Dias 

mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem hukum, 

yaitu: 111

1) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu ditangkap dan dipahami 

2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-

aturan hukum yang bersangkutan. 

107Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence), Kencana Prenada Media Group, Cet. ke -1, Jakarta, 2009, Hlm.228. 

108E.K.M. Masinambow (Editor), Hukum dan Kemajemukan Budaya, Yayasan Obor 
Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm.149. 

109 Lawrence M. Friedman, Op.Cit, Hlm.19. 
110 Ibid, Hlm.20. 
111Clarence J. Dias, Research on Legal Service and Poverty, its Relevance to the Design 

of Legal Service Program in Developing Countries, Dikutip dari Esmi Warassih, Op.Cit,Hlm. 
105-106. 
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3) Effisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 

4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah 

dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga 

harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. 

5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga 

masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang 

sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.  

Selanjutnya, Lon Fuller berpendapat bahwa agar hukum yang dibuat 

dapat mewujudkan tujuan yang telah diputuskan, maka para pembuat hukum 

harus memperhatikan “delapan prinsip legalitas” (Principles of legality),

dalam membuat hukum,  yaitu:112

1) Harus ada peraturannya terlebih dahulu 

2) Peraturan itu harus diumumkan secara layak. 

3) Peraturan itu tidak boleh berlaku surut. 

4) Perumusan paraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus 

dapat dimengerti oleh rakyat. 

5) Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. 

6) Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama 

lain. 

7) Peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah. 

8) harus ada kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan 

peraturan-peraturan yang telah dibuat. 

6. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan 

Kejahatan menurut W.A. Bonger mengandung pengertian sebagai 

perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara 

berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap 

rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan. Sutherland 

memberikan pengertian kejahatan sebagai perilaku yang dilarang oleh negara 

karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai 

112Lon Fuller, The Morality of Law, Dikutip dari Esmi Warassih, Op.Cit, Hlm. 95. 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

53

upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Adapun Paul W. Tappan 

memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai suatu perbuatan 

pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik sebagai felony

maupun secara mis demenor.113

Saparinah Sadli mengatakan bahwa kejahatan atau tindak kriminal 

merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan 

melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan 

suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari 

kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu 

maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau 

potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan 

disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah 

sosial.114

Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan bukanlah fenomena 

alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi 

kejahatan harus dikenal, diberi cap, dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana 

harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, 

disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan 

menghukum pelanggarnya.115 Pendapat lain yang mendukung pemikiran 

Emile Durkheim di atas dinyatakan oleh George C. Vold yang mengatakan 

bahwa dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya 

kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan 

atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang 

dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat 

dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.116

Hasil penelitian Nuno Garoupa menunjukkan bahwa kebanyakan 

literatur tentang kejahatan, menempatkan fokus pembahasan mengenai 

peranan penanggulangan kejahatan. Tentang isi bahasan literatur-literatur 

113 Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 178. 
114Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. Ke-2, P.T. 

Alumni, Bandung, 1998, Hlm.148. 
115I.S. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm. 24. 
116 Ibid.
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tersebut, Garoupa menyatakan: “The discussion has been arround alternative 

characterizations of optimal penalties and enforcement strategies in the 

context of partial equilibrium where the normative criteria is to minimize a 

given welfare function that measures the social loss resulting from crime.”117

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana (sarana penal),

tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dilihat dari 

sudut kebijakan atau politik kriminal, maka politik hukum pidana identik 

dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum 

pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada 

hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan 

masyarakat (social welfare), oleh karenanya itu kebijakan kebijakan atau 

politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik 

sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai 

segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan 

sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian 

“social policy”, sekaligus tercakup didalamnya “kebijakan/upaya-upaya 

untuk kesejahteraan sosial” (social-welfare policy) dan “kebijakan/upaya-

upaya untuk perlindungan masyarakat” (social-defence policy).118

Menurut Yenti Garnasih, menentukan arah kebijakan kriminal 

mencakup permasalahan yang sangat luas dan adanya saling ketergantungan 

diantara permasalahan yang ada.119 Hoefnagel menyatakan bahwa 

menentukan arah kebijakan kriminal harus melalui kajian bahwa kebijakan 

tersebut merupakan science of responses, science of prevention, 

criminalization (designating human behavior as a crime) dan keseluruhan 

tersebut harus dilakukan dalam perencanaan yang rasional (rational total of 

responses to crime).120 Dalam kerangka kebijakan tersebut pada akhirnya 

dihasilkan suatu kebijakan berupa produk legislatif yang sangat berkaitan erat 

117 Nuno Garoupa, The Economics of Organized Crime and Optimal Law Enforcement,
Universitat Pompeu Fabra, Bercelona, 1997. 

118Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm.28. 

119 Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Cet. Ke-4, 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.12 

120 Ibid, Hlm. 13 
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dengan pengaturan di bidang kesejahteraan masyarakat dalam arti luas 

sebagai tujuannya.121

Menurut Sudarto, dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus 

diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:122

1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil 

dan sprituil berdasarkan Pancasila; 

2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu 

perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan sprituil) atas 

masyarakat; 

3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya 

dan hasil”. (cost-benefit principle);

4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan 

sampai ada kelampauan bebas tugas (overbelasting).

Ted Honderich berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut 

sebagai alat mencegah yang ekonomis (economical deterrents) apabila 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:123

1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah; 

2) Pidana tersebut tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih 

berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak 

dikenakan; 

3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan 

bahaya/kerugian yang lebih kecil.  

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana 

merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat 

sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah 

perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan 

121 Ibid, Hlm. 14. 
122Muladi dan Barda Nawawi, Op.Cit, Hlm. 144. 
123 Ibid, Hlm. 165. 
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menggunakan sanksi pidana. Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku 

kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan 

pidana karena pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban masa lalu” (a

vestige of our savage past) yang seharusnya dihindari.124 Sebagai suatu 

masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) 

pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.125

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan (politik kriminal) tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal”

(hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana “non-

penal”. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki 

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai 

pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut 

politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu 

sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi 

kunci, yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam 

menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha 

penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus 

dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif 

yang non-penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan 

terpadu.126

Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan 

sosial dalam rangka mengembankan tanggung jawab sosial warga 

masyarakat; pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-

usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan 

lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan 

sebagainnya.127

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan 

menggunakan sarana penal (represif) dan sarana non-penal (preventif) 

124 Ibid, Hlm. 150. 
125Ibid,  Hlm. 149. 
126Ibid, Hlm.158. 
127Ibid, Hlm.159. 
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tersebut diatas, digambarkan oleh G. Peter Hoefnagels dalam bentuk skema 

sebagai berikut :128

                                                                         - Formulasi 

                                                          PENAL   - Aplikasi 

                                                                          - Eksekusi 

                                                         NON-PENAL 

Gambar 1 : Skema Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Hofnagels 

Keterangan Skema: 

a. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang 
tujuan (goal), “social welfare” (SW) dan “social defence”(SD). Aspek 
“social welfare” (SW) dan “social defence”(SD) yang sangat penting 
adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat 
IMMATERIEL, terutama nilai kepercayaan, 
kebenaran/kejujuran/keadilan. 

b. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan 
dengan “pendekatan integral”; adanya keseimbangan antara “penal” dana 
non-penal”.Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis 
melalui sarana “non-penal” karena lebih bersifat preventif dan karena 
kebijakan “penal” mempunyai KETERBATASAN/ KELEMAHAN (yaitu 
bersifat fragmentaris / simplistik / tidak struktural-fungsional; simptomatik 
/ tidak kausatif / tidak eliminatif; individualistik atau “offender-
oriented/tidak victim-oriented; lebih bersifat represif / tidak preventif; 
harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi); 

c. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana “penal”
merupakan “penal policy” atau “penal-law enforcement policy” yang 
fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu: (i). 
Formulasi (kebijakan legislatif; (ii) aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); 
dan (iii) eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). 

128G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, Dikutip dari Barda Nawawi 
Arief, 2007, Op. Cit, Hlm. 77-78.

Social-Welfare 

GOAL 
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7. Penelitian yang Relevan 

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil 

penelitian, penulisan penelitian yang memfokuskan pada penegakan hukum 

terhadap tindak pidana perburuan liar di Taman Nasional Gunung Merbabu 

belum pernah dilakukan. 

Namun ada satu penelitian yang relevan yang pernah dilakukan 

Agung Widodo pada tahun 2011 dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-

Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Jambi. 

Penelitian Agung Widodo dan penelitian yang dilakukan Penulis meskipun 

sama-sama mengangkat persoalan penegakan hukum, namun memiliki 

perbedaan yang jelas karena selain mencakup perbedaan locus penelitian, 

juga mencakup perbedaan topik pembahasan. Penelitian Agung Widodo 

adalah mengenai penegakan hukum perdagangan satwa liar dilindungi, 

sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis berfokus pada penegakan 

hukum perburuan liar.  

B. Kerangka Berpikir 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan dasar hukum pembangunan 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. 

Pembentukan kawasan konservasi yaitu kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian adalah upaya pemerintah Republik Indonesia dalam rangka 

mewujudkan pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya sebagaimana diamanatkan oleh tersebut di atas. 

Taman Nasional Gunung Merbabu merupakan kawasan konservasi yang 

terletak di Kabupaten Magelang, Semarang dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. 

Instansi yang diberi kewenangan untuk mengelola Taman Nasional Gunung 

Merbabu adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Taman Nasional Gunung 

Merbabu yang berada di dalam lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan 

dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 
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Keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu sebagaimana 

kawasan konservasi lainnya di Indonesia juga mengalami berbagai bentuk 

ancaman dan gangguan. Perburuan liar adalah salah satu tindak pidana utama 

yang sering terjadi di kawasan ini. Perburuan liar di kawasan Taman Nasional 

Gunung Merbabu, seolah telah menjadi fenomena yang meluas dan sulit 

dikendalikan. Perburuan liar yang tidak segera dapat ditanggulangi tentu saja 

menurukan kualitas dan kuantitas sumber daya alam hayati khususnya satwa liar 

yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. 

Penegakan hukum sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak 

pidana perburuan liar di Taman Nasional Gunung Merbabu telah dilakukan 

Balai Taman Nasional Merbabu, meskipun efektivitasnya belum tercapai. Dalam 

penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan liar yang selama ini 

dilakukan di Taman Nasional Gunung Merbabu dan menggali faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Pengkajian  pada upaya penegakan hukum dengan merujuk 

pada teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana beliau 

mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak 

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu undang-undangnya 

sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana atau fasilitas pendukung, 

masyarakat dan kebudayaan.   

Dalam Kerangka pembahasan mengenai upaya yang seharusnya 

dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perburuan liar di 

Taman Nasional Gunung Merbabu, penulis akan mengkajinya dengan 

pendekatan teori yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnageles, yaitu upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penggunaan 

sarana penal (dengan hukum pidana) dan sarana non-penal  (dengan tanpa 

pidana).  

Kerangka pikir Penulis dalam penelitian ini digambarkan dalam skema 

sebagai berikut : 
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Gambar 2 : Kerangka Berpikir 

UU No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya 

Taman Nasional Gunung Merbabu 

Penegakan Hukum Tindak Pidana 
Perburuan Liar 

Pencegahan dan 
penanggulangan: 
1. Penal
2. Non Penal 

Dipengaruhi oleh : 
1. Substansi 
2. Penegak hukum 
3. Sarana atau fasilitas 
4. Masyarakat 
5. Kebudayaan 

Terwujudnya kelestarian sumber 
daya alam hayati dan ekosistimnya 
di Taman Nasional Gunung 
Merbabu 


