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ABSTRAK 

Berkembangnya aktivitas manusia membuat mereka menggunakan Sumber 
Daya Alam. Namun dengan kebutuhan dan keinginan yang bertambah, manusia  pada 
akhirnya mengeksploitasi alam. Pengeksploitasian itu berakibat pada hilangnya lahan 
yang menjadi habitat hewan, yang kemudian hewan-hewan bermigrasi dan menjadi 
langka dan punah. Permasalahan itu membutuhkan perlindungan hukum agar 
eksistensi satwa bisa terjaga yang kemudian satwa itu berstatus satwa yang dilindungi. 
Dalam konteks inilah, Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dipilih, dengan 
karakteristik perbedaan kajian dan perhatiannya terhadap perkembangan ilmu hukum. 
Selain itu, kedua sistem hukum itu memiliki metode dan penggalian hukum yang 
berbeda dalam menentukan perlindungan hukum itu. 

Jenis penelitian ini adalah library research, yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur. 
Sementara itu pendekatannya menggunakan pendekatan normatif yuridis. Penelitian 
ini bersifat deskriptif, komparatif, analitis, yaitu mengumpulkan, menjelaskan, 
memaparkan dan menganalisis serta membandingkan perlindungan hukum terhadap 
satwa yang dilindungi dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yang berlatar 
belakang berbeda. 

Berdasarkan pada hasil penelitian, ditinjau dari segi persamaannya, segi 
perintah hukum menunjukkan bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia 
sama-sama memberikan perintah untuk berlaku baik kepada satwa yang dilindungi 
hingga memenuhi hak dan kewajibannya. Dari sisi akibat hukum, kedua sistem hukum 
itu memberikan sanksi yang mengikat kepada pelakunya. Dari segi perbedaannya, 
sumber hukum dari kedua sistem hukum itu berbeda. Perbedaan selanjutnya dari sanksi 
hukum, yakni Hukum Positif Indonesia memberikan sanksi pidana kepada pelaku 
kriminal terhadap satwa yang dilindungi. Sementara itu, Hukum Islam memberikan 
sanksi hukum denda dan diikuti oleh konsep dosa untuk pelakunya. 

 

Keyword: Hifẓ al-bīah , Perlindungan Hukum, Satwa yang Dilindungi, Hukum 
Islam, Hukum Positif Indonesia. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 
A. Konsonan Tunggal 
 

 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf ا
Tidak 

dilambangkan 
 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ ح
Ha (dengan titik 

dibawah) 

 Kha’ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dâd ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Tâ’ ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Zâ’ ẓ ظ
Zet (denagn titik di 

bawah) 
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 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 
 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

َدة  Ditulis Muta’addidah ُمتََعدِّ

 Ditulis ‘iddah ِعدَّة

 

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 
sebagainya. 

 Ditulis ḥikmah ِحْكَمة

  Ditulis Jizyah ِجْزيَة

 

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al’ sertta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā َكَراَمةُ اأْلَْولِيَاء
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3. Bila ta’ Marbūtâh hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥdan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr َزَكاةُ اْلفِْطرِ 

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥaḥ Ditulis A َـ

 Kasrah Ditulis I ِـ

 ḍammah Ditulis U ُـ

 

E. Vokal Panjang 

1 
fatḥaḥ+alif 

 َجاِھلِيَّة
Ditulis 
Ditulis 

Ā 
jāhiliyyah 

2 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 تَْنَسى
Ditulis 
Ditulis 

Ā 
Tansā 

3 
Kasrah+ya’ Mati 

 َكِرْيم
Ditulis 
Ditulis 

Ῑ 
karīm 

4 
ḍammah+wawu mati 

 فُُروض
Ditulis 
Ditulis 

Ū 
furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 بَْينَُكمْ 
Ditulis 
Ditulis 

Ai  
bainakum  

2 
fatḥaḥ+wawu mati 

 قَْول
Ditulis 
Ditulis 

Au 
Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘). 

 Ditulis a’antum أَأَْنتُم 1

 Ditulis La’in syakartum لَئِْن َشَكْرتُمْ  2
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H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān أَْلقُْرآن

 Ditulis Al-Qiyās آْلقِيَاس

 
2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 
huruf l (el)-nya. 

َماَء  Ditulis as-Samā اَلسَّ

 Ditulis as-Syams اَلشَّْمس

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).  

 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis Żawȋ al-furūḍ َذِوى اْلفُُرْوض

نَّة  Ditulis ahl as-Sunnah أَْھِل السُّ
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MOTTO 

 

‘Man proposes, but God disposes” 

“Manusia memiliki rencana tapi Allah yang menentukan.”  

 

“Anaa ‘inda ẓonni ‘abdii” 

“Aku itu bergantung pada prasangka hambaKu” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin majunya kehidupan manusia seperti di bidang teknologi, ilmu 

pengetahuan, dan bidang-bidang lain dalam peradaban dewasa ini mengakibatkan 

banyak perubahan. Bidang teknologi sendiri dapat diketahui telah mengubah 

kehidupan manusia menjadi semakin mudah. Selanjutnya, bidang ilmu 

pengetahuan telah mengantarkan manusia membuka rahasia alam dengan 

ditemukannya beberapa penemuan penting untuk kehidupan selanjutnya. Bidang 

lain seperti fashion juga telah mengantarkan umat manusia merasakan inovasi 

dengan corak yang semakin beragam. 

Perkembangan teknologi sering kali diikuti dengan memanfaatkan Sumber 

Daya Alam (selanjutnya disebut sebagai SDA) yang ada. Seperti halnya pembuatan 

alat elektronik dewasa ini sebagian besar menggunakan sumber daya logam yang 

diambil dari SDA bumi. Meski ada perkembangan berupa pembuatan casing alat 

elektronik menggunakan bahan plastik, penggunaan logam terus dilakukan karena 

logam menimbulkan kesan yang lebih kokoh dibandingkan plastik. 

Perkembangan ilmu pengetahuan juga membawa perubahan dengan 

memanfaatkan SDA. Konsep cloning pada kambing memanfaatkan sumber daya 

hewan. Konsep uji penelitian sering kali menggunakan hewan tikus, katak, dan 

hewan-hewan lain untuk menguji keberhasilan suatu teori. Selain konsep itu, masih 

ada banyak konsep ilmu pengetahuan yang bersinggungan dengan  penggunaan 

SDA. 
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Sementara itu, perkembangan fashion merupakan hal yang seakan-akan 

menjadi sunnatullah sebab pembuatnya tidak bisa menggunakan busana yang sama. 

Salah satu perkembangannya adalah penggunaan pelbagai kulit hewan untuk 

rancangan busana terbaru. Beberapa dekade sebelum ini, pakaian dibuat dari bahan 

kapas, sutera, dan lain-lain. Namun, sekarang ini kulit buaya, kulit ular, bahkan 

sisik penyu1 sering kali dipergunakan untuk mewujudkan perkembangan itu.  

Penggunaan SDA di dalam mengembangkan berbagai hal sejatinya tidak 

mendapatkan larangan. Di Indonesia, terdapat sebuah regulasi yang menyatakan hal 

tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai puncak hierarki regulasi menegaskan 

lewat pasal 33 (tiga puluh tiga). Di ayat ketiga dinyatakan bahwa “3. Bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”2  

Sementara itu, agama Islam sendiri, menegaskan pemanfaatan SDA lewat surat 

Maidah ayat 96, 

ما رر ما دمتم حٱلب عليكم صيد مه متعا لّكم وللّسيّارة وحرامبحر وطعٱل لكم صيد لّ أُح

 3 ذي إليه تحشرون ٱلٱ واٱتقو

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memberikan kebolehan dalam 

mengonsumsi hewan buruan dari lautan. Mengonsumsi hewan tersebut di dalam 

Islam sejatinya dihalalkan sesuai bunyi ayat tersebut. Apabila dikaji lebih dalam, 

                                                            
1 ProFauna, “Suara Satwa, Media Informasi ProFauna Indonesia,” edisi XVI, No.3, (Juli-

September 2012), hlm. 11. 
 
2 Pasal 33 ayat 1. 
 
3 Al-Mā’idah (5) : 96. 
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ayat ini memberikan petunjuk bahwa Islam memperbolehkan pemanfaatan SDA 

hewan dengan mengonsumsinya. 

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa regulasi yang mengatur pemanfaatan 

SDA, namun bukan berarti hal itu harus diimplementasikan dengan sepenuh-

penuhnya. Seperti telah diketahui bersama, SDA merupakan segala sesuatu yang 

ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan 

kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Namun, SDA memiliki sifat 

keterbatasan dalam penggunaannya. Jadi, pemanfaatan itu harus diatur. 

Secara umum, SDA dibagi menjadi dua: sumber daya hayati dan sumber daya 

non hayati. Sumber daya hayati merupakan SDA yang memiliki unsur-unsur hayati 

berupa sumber nabati (tumbuhan) atau hewani (hewan). Sementara sumber daya 

non hayati merupakan sumber daya yang bersifat biotik (tidak memiliki unsur 

kehidupan).4 

Dari perbedaan definisi itu, maka dapat digariskan bahwa sumber daya hayati 

memiliki nilai manfaat yang lebih penting dibandingkan sumber daya non hayati. 

Sumber daya non hayati merupakan sumber daya yang tercipta dari dinamika alam 

dalam kurun waktu ribuan tahun dan memiliki sumber daya alternatif apabila 

sumber daya itu habis. Namun, sumber daya hayati berbeda dengan adanya sifat 

ketidakmungkinan untuk berlaku tak terbatas itu. Apabila sumber ini habis, maka 

habislah sumber dayanya dengan tidak ada alternatif. 

                                                            
4 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, (Depok: 

Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 2. 
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Dengan adanya pernyataan itu, maka sepatutnya manusia memikirkan ulang 

untuk menggunakan SDA hayati. Penggunaan ini harus didasari dengan pemikiran 

cermat agar raihan keuntungan dan kerugiannya bisa seimbang. Apabila hal ini 

dilakukan, maka manusia sebagai penggunanya bisa mendapatkan manfaat 

sekaligus bisa menjaga eksistensi sumber daya yang ada. 

Dari sekian jenis SDA hayati yang patut diperhatikan adalah sumber daya 

hewani. Hewan-hewan (selanjutnya disebut satwa) yang masih hidup dewasa ini 

memerlukan perhatian. Beberapa satwa menurut perundangan telah masuk dalam 

kategori satwa langka (endangered species) hingga kategori terancam 

kepunahannya (threatened to extention).5 Apabila perhatian pada satwa langka ini 

tidak diberikan, maka sudah tidak bisa dikompromikan lagi, satwa itu akan musnah 

dan tidak berbekas lagi. 

Dibandingkan dengan SDA Nabati, SDA Hewani memuat entitas satwa yang 

semakin punah. SDA Nabati masih memiliki habitat yang masih terjaga dengan 

adanya jutaan hektar hutan di atas Bumi. Akibatnya, SDA Nabati masih lebih 

terjaga walau mulai dari beberapa dekade sebelumnya, tumbuhan banyak 

dimanfaatkan sebagai kertas, bahan bangunan, dan semakin berkurang. Sementara 

itu, satwa memiliki nilai ketertarikan untuk manusia daripada  tumbuhan. Satwa 

memiliki banyak manfaat untuk manusia sehingga manusia amat membutuhkannya. 

Hal ini mengakibatkan satwa lebih cepat punah.6 

                                                            
5 Fahruddin M. Mangunwijaya, Konservasi Alam dalam Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 13. 
 
6 M. Indrawan, dkk, Biologi Konservasi, cet. Ke-3 (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2012), 

hlm. 497. 
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Selain itu, antara SDA Hewan dan SDA Nabati terdapat hubungan erat di 

dalam piramida ekologi.  Piramida ekologi adalah piramida yang menggambarkan 

hubungan organisme pada tingkat tropik ekosistem.  Bentuk piramida ini adalah 

semakin ke atas semakin mengecil. Tumbuhan berada di tropik I sebagai produsen. 

Tropik selanjutnya adalah tropik II dan trofik III yang diisi oleh konsumen primer 

dan konsumen sekunder. Dari piramida, hal tersebut menunjukkan bahwa 

tumbuhan memiliki spesies dan organisme yang banyak dibandingkan tropik di 

atasnya. Selain itu, semakin tinggi suatu tropik, maka organisme memiliki proporsi 

lingkungan yang semakin sedikit.7 

Sebagai bukti kepunahan satwa itu, negara Indonesia pernah tercatat memiliki 

hidupan liar yang sudah tidak lagi bisa ditemukan lagi, seperti harimau Jawa, dan 

harimau Bali. Sebanyak 126 jenis burung juga terancam punah seperti cendrawasih, 

beo, jalak Bali, dan kakaktua. Sebanyak 63 mamalia juga masuk dalam kategori 

yang sama dikarenakan kerusakan habitat mereka di Kalimantan dan Sumatera 

seperti orangutan, harimau dan gajah.8 

Trenggiling adalah satwa yang termasuk dilindungi keberadaannya oleh 

Pemerintah Indonesia. Namun, satwa ini masih menjadi angka tinggi perdagangan 

illegal satwa liar. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya operasi dan upaya 

perdagangan yang berhasil digagalkan oleh kepolisian RI. Salah satu bukti 

perdagangan tersebut adalah adanya upaya pemusnahan barang bukti oleh 

                                                            
7 http://biomasdaj.blogspot.com/2012/03/piramida-ekologi.html?m=1 akses pada 4 Juni 

2015. 
 
8 Fahruddin M. Mangunwijaya, Konservasi Alam Dalam Islam,  hlm.14. 
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kepolisian dan pemerintah. Sebanyak 12.677,18 kilogram daging trenggiling dan 

sisiknya 96,96 kilogram dimusnahkan sebagai upaya pencegahan perdagangan 

ilegal.9 

Salah satu media di Jakarta dalam kurun Juni 2001-maret 2002 telah memantau 

bahwa terdapat kurang lebih 27 jenis satwa dilindungi yang diperdagangkan dan 

beberapa di antaranya merupakan satwa langka. Satwa tersebut adalah 

Cendrawasih, Elang, kakaktua Raja, jalak Bali, beruang madu, dan satwa-satwa 

lain. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa semakin langka seekor satwa maka 

semakin mahal harganya.10 

Beberapa fakta itu menegaskan bahwa perlunya perhatian lebih yang 

dicurahkan untuk mengatasinya. Problematika satwa langka merupakan 

kepentingan bersama yang amat mendesak pencarian jalan keluarnya. Apabila ini 

diwujudkan, maka eksistensinya bisa terjaga lebih-lebih mampu dikembangbiakkan 

sebagai SDA warisan di masa depan. 

Di Indonesia, problematika tersebut diatur di dalam Hukum Positif seperti 

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya. Di Undang-undang tersebut, satwa yang mengalami 

keterancaman eksistensi didefinisikan sebagai satwa yang dilindungi. Artinya, 

satwa itu dalam bahaya kepunahan dan populasinya jarang.11 Secara spesifik, satwa 

yang dilindungi mendapatkan perlindungan hukum di Undang-undang tersebut. 

                                                            
9 ProFauna, “Suara Satwa, Media Informasi ProFauna Indonesia”, hlm. 24. 
 
10 Fahruddin M. Mangunwijaya, Konservasi Alam dalam Islam, hlm. 14. 
 
11 Pasal 20 ayat (2). 
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Selanjutnya, salah satu langkah yang pernah disolusikan adalah fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) nomor 4 tahun 201412. MUI 

mengeluarkan fatwa tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga 

Keseimbangan Ekosistem. Fatwa ini disambut dengan gembira oleh lembaga 

Konservasi Alam Nasional bahkan Internasional mengingat kelangkaan satwa 

adalah kepentingan semua agama tanpa terkecuali. 

Fatwa ini menggariskan bahwa terdapat beberapa perhatian Islam terhadap 

satwa lewat kutipan ayat Quran, dan Hadis nabi. Ada juga kutipan beberapa dalil 

qāwāid fiqhiyyah hingga pendapat ulama mengenai pelestarian satwa langka. Fatwa 

ini amat mendukung pelestarian satwa langka dengan diputuskannya hak asasi 

setiap makhluk itu ada dan manusia memiliki kewajiban berbuat baik kepada satwa. 

Fatwa ini menguatkan regulasi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada bab V dijelaskan 

bahwa pasal 21 ayat (2)a menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk 

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, 

dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Lebih lanjut 

lagi fatwa ini amat mendukung konservasi alam Indonesia dengan kesepahamannya 

dengan Hukum Positif yang ada. 

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, maka penulis mencoba berusaha meneliti 

bagaimana perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yang 

membahas tentang konsep perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi. 

                                                            
12 Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa 

Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem”, Tahun 2014, No. 4. 
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Oleh karenanya, penulis mengambil judul skripsi ini berupa Perlindungan Hukum 

Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 

Indonesia. Dari penelitian ini diharapkan ada pengetahuan dan pemahaman baru 

mengenai bentuk perlindungan hukum dari dua sistem hukum tersebut terhadap 

satwa langka. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dijelaskan oleh penyusun di atas, pokok masalah yang 

menjadi fokus bahasan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi 

menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia? 

2. Bagaimanakah komparasi perlindungan hukum terhadap satwa yang 

dilindungi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan berupa: 

a. Mengetahui secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan oleh Hukum Islam terhadap satwa yang dilindungi. 

b. Mengetahui secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan oleh Hukum Positif Indonesia terhadap satwa yang dilindungi. 

c. Mengetahui secara komprehensif komparasi antara Hukum Islam dan 

Hukum Positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

satwa yang dilindungi. 
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2. Kegunaan penelitian 

Dengan adanya latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di 

atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagai kontribusi wawasan baru kepada perkembangan ilmu Hukum 

secara menyeluruh (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) dalam 

bahasan satwa yang dilindungi. 

b. Sebagai kontribusi wawasan keilmuan terhadap pembaca dan penyusun. 

Hal ini secara lebih lanjut dapat dipergunakan sebagai pedoman atau 

bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi 

menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sejauh yang telah diketahui 

oleh penyusun, belum pernah ada. Namun gagasan mengenai perlindungan satwa 

yang merupakan tema umum banyak dibahas dalam beberapa karya. Perkembangan 

penelitian ini juga sudah menjadi perhatian para peneliti. 

Salah satu penelitian terbaru adalah skripsi Tri Rahayu berjudul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, 
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Pengasih Kulonprogo Yogyakarta)”13. Yang menjadi catatan dari penelitian ini 

dengan penelitian penyusun adalah penelitian ini masih berpusat pada praktik 

perlindungan hukum di lapangan. Ini mengartikan bahwa penelitian Tri Rahayu 

bukan berfokus pada penelitian pustaka seperti yang dibuat oleh penyusun. 

Penelitian selanjutnya adalah skripsi berjudul “Konservasi Alam dalam 

Perspektif Fikih dan Hukum Lingkungan Indonesia”14 karya Purnomo. Apabila 

dibandingkan dengan penelitian penyusun, penelitian ini mengangkat tema yang 

jangkauannya lebih besar yaitu tema konservasi alam. Selain itu, penelitian ini juga 

dipusatkan pada Hukum Lingkungan Nasional yang akhirnya memiliki isi yang 

amat berbeda dengan penelitian penyusun. 

Selain itu, terdapat pula fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa 

Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem yang merupakan hasil penelitian 

yang dekat dengan penelitian penyusun. Di dalam fatwa MUI telah dijelaskan 

tentang adanya perhatian hukum Islam terhadap perlindungan satwa langka. 

Namun, fatwa itu masih terlalu berfokus pada perlindungan dari hukum fikih 

sehingga amat berbeda dengan penelitian yang disusun oleh penyusun ini. 

Sementara itu, beberapa buku juga memiliki tema yang serupa dengan skripsi 

di atas. Buku Konservasi Alam dalam Islam karya Fachruddin M. Mangunwijaya 

adalah salah satunya. Dibandingkan dengan penelitian penyusun, buku ini memiliki 

                                                            
13 Tri Rahayu,”Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada 

Wildlife Rescue Center, Pengasih Kulonprogo Yogyakarta”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015. 

 
14 Purnomo, “Konservasi Alam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Lingkungan Indonesia”, 

skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010. 
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area bahasan yang amat luas sehingga fokus pada satwa yang dilindungi kurang 

tepat. 

Selanjutnya ada buku berjudul Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan 

Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati karya Saifullah. Buku ini 

memiliki bahasan amat luas tentang tindak kriminal yang terjadi pada konservasi 

keanekaragaman hayati. Dengan regulasi yang ada, buku ini membeberkan hal-hal 

yang perlu diperhatikan seperti kebijakan konservasi, kepunahan keanekaragaman 

hayati dan nonhayati, dan hal-lain, dengan lebih luas. Dibandingkan dengan 

penelitian yang akan disusun ini, buku tersebut memiliki fokus yang tidak hanya 

berpusat pada perlindungan satwa langka. 

Dari penelitian yang telah yang dilakukan oleh penyusun, karya ilmiah atau 

buku-buku yang memiliki bahasan perlindungan hukum satwa yang dilindungi 

dengan model komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tidak ada 

sama sekali. Penelitian-penelitian yang termuat dalam karya ilmiah dan buku-buku 

itu hanya memiliki salah satu bahasan saja: hukum positif Indonesia atau hukum 

Islam. Perbedaan yang dimiliki oleh skripsi yang disusun oleh penyusun ini dengan 

yang lain adalah fokus kajiannya yaitu perbedaan dan persamaan antara Hukum 

Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam konsep perlindungan hukum terhadap 

satwa langka. Oleh karenanya, salah satu alasan pentingnya penyusunan skripsi ini 

adalah alasan berupa upaya melanjutkan hasil penelitian yang telah ada sekaligus 

alasan melengkapi bahasan yang belum dijelaskan di penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam konsep hukum dua entitas regulasi hukum yang berbeda. 
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E. Kerangka Teoritik 

Keberadaan satwa dan manusia merupakan bagian dari hubungan sesama 

makhluk hidup. Peran antara keduanya memiliki pengaruh di kedua belah pihak. 

Kehidupan satwa sangat bergantung pada kehidupan manusia, begitu pula 

sebaliknya. 

Hubungan keduanya ini dicakup dalam teori ekologi. Ekologi adalah sebuah 

keilmuan yang membahas antara hubungan satu makhluk hidup dengan 

lingkungannya.15 Dalam arti lain pula, ekologi diartikan sebagai pengetahuan 

timbal balik suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain di habitatnya. Pada 

bahasan satwa, ekologi dikhususkan lagi ke dalam ekologi hewan. 

Dalam bahasan selanjutnya, ekologi hewan sangat menentukan perkembangan 

hewan itu sendiri. Dengan perkembangan keilmuan ekologi sebagai sebuah ilmu 

pengetahuan dalam hal bidang populasi, komunitas, lingkungan, dan ekosistem, 

ekologi hewan juga bergantung pada kehidupan manusia di bumi dan pengaruhnya. 

Keadaan manusia ini mengisi dan memiliki hubungan aksi reaksi terhadap 

eksistensi hewan.16 

Di dalam ekologi sendiri, juga dibahas tentang hubungan antar organisme yang 

dapat digambarkan dalam piramida makanan atau diistilahkan dengan piramida 

ekologi. Piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan 

struktur tropik dan fungsi tropik komponen-komponen biotik ekosistem. Piramida 

                                                            
15 Sukarsono, Pengantar Ekologi Hewan: Konsep, Perilaku, Psikologi, dan Komunikasi, cet. 

Ke-1, (Malang: UMM, 2012), hlm. 3. 
 
16Sofyan Anwar Mufid, Islam dan Ekologi Manusia, Paradigma Baru, Komitmen, dan 

Integritas Manusia dalam Ekosistemnya Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global 
Dimensi Intelektual, Emosional, dam Spiritual, cet. Ke-1 (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 41. 
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ini menegaskan tentang interaksi antar organisme yang berfungsi menjaga dinamika 

keseimbangan ekosistem. Hal ini termasuk interaksi manusia dengan hewan. 

Keilmuan dalam ekologi hewan sangat mempengaruhi eksistensi hewan. 

Pengetahuan di dalamnya yang kemudian diikuti oleh praktiknya merupakan hal 

yang amat menentukan masa depan satwa. Apabila hal ini dilakukan dengan benar, 

maka keberlangsungan mereka akan terjaga. Maka dari hal inilah ekologi hewan 

sangat dibutuhkan sebab berhubungan dengan konservasi alam khususnya 

konservasi hewan. 

Konservasi hewan merupakan suatu pengetahuan berikut praktiknya yang 

menjelaskan tentang upaya menjaga kelestarian hewan yang berujung pada 

terjaganya habitat mereka. Untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan 

dukungan dari seluruh pihak berikut dukungan dari hukum. 

Dalam perkembangannya, satwa memiliki perubahan status yang berhubungan 

dengan kondisi eksistensinya. Sebelumnya, satwa berstatus melimpah dengan 

entitas yang amat banyak hingga akhirnya satwa ini berstatus berupa satwa yang 

dilindungi. Satwa yang dilindungi artinya satwa itu memiliki arti satwa itu dalam 

bahaya kepunahan, dan populasinya jarang.17 Status ini adalah status hukum yang 

diberikan oleh Hukum Positif Indonesia. 

Hukum adalah sekumpulan regulasi yang berguna untuk menjaga 

keberlangsungan eksistensi suatu hal. Untuk manusia, hukum berguna untuk 

menjaga ketentraman dan keadilan untuk mereka dalam mendapatkan hak-haknya 

                                                            
17 Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
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dalam hukum pidana, perdata, bisnis, dan lain sebagainya. Untuk selain manusia, 

muncul hukum untuk tumbuhan dan hewan, yang menjaga eksistensi mereka untuk 

tidak disalahgunakan manfaatnya oleh manusia dalam hukum lingkungan. 

Apabila kajian tersebut dipusatkan, maka hukum memiliki fungsi perlindungan 

hukum. Teori perlindungan hukum memberi arti bahwa hukum memiliki tujuan 

menginteraksikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat 

karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan 

tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain 

pihak. 18 

Namun, dalam realitasnya, hukum tidak hanya memberikan perlindungan 

kepada manusia yang memiliki kepentingan dalam berbagai kehidupan 

bermasyarakat. Kepentingan manusia yang bersinggungan dengan satwa 

mengakibatkan satwa juga memerlukan perhatian berupa perlindungan hukum dari 

mereka. Ini menegaskan bahwa satwa memiliki hak perlindungan hukum yang 

sama seperti manusia. 

Negara memerlukan penegakan hukum agar perlindungan hukum itu bisa 

dilaksanakan dengan semestinya. Penegakan hukum merupakan usaha preventif 

pelanggaran hukum yang memiliki makna luas, meliputi preventif dan represif. 

Penegakan ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana saja, 

namun juga melakukan penerangan hukum terhadap masyarakat.19 

                                                            
18 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 
 
19 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm. 48. 
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Selanjutnya, teori otoritas Weber menyatakan bahwa ide, spirit, dan pola pikir 

yang berasal dari ajaran dogma akan dapat membentuk perilaku masyarakat. 

Menurutnya, perilaku sosial dapat dibentuk jika ada legitimasi dari yang memiliki 

otoritas (Tuhan).20 Maka, dalam perlindungan hukum terdapat satwa nantinya 

membutuhkan perhatian pula dari Agama, yaitu Islam contohnya. 

Pengaturan di dalam Islam dikenal sebagai fikih. Fikih merupakan kumpulan 

aturan yang meliputi hal perbuatan manusia.21 Lingkup kajiannya tidak hanya 

berupa aturan yang membahas tentang hubungan manusia dalam urusan pribadinya 

sendiri, tetapi juga semua hubungan manusia dengan manusia lain, bahkan 

hubungannya dengan alam. 

Fikih dihasilkan melalui beberapa tahapan, yaitu penggalian, pemahaman, dan 

perumusan yang dilakukan oleh seseorang yang berkualitas sebagai seorang 

mujtahid. Dalam usahanya itu mujtahid menghasilkan fikih dengan merujuk kepada 

wahyu dalam kitab Al-Qur’an dan penjelasannya di dalam hadis Nabi. Seluruh 

usahanya itu memiliki tujuan akhirnya berupa membumikan hukum dari Allah itu 

untuk seluruh makhluknya di bumi. 

Untuk mewujudkan tujuan itu, maka dibuat standarisasinya dengan 5 (lima) hal 

yang dinamakan sebagai maqāshid as-syarīah. Maqāshid as-syarīah merupakan 

upaya merealisasikan tujuan tersebut yang berhasil ditemukan oleh ahli ushul fikih. 

Lima hal tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga 

keturunan, dan menjaga harta.  

                                                            
20 Nur Arfiyah Febriani, “Kitab Suci tentang Manusia dan Lingkungan”, Jurnal BIMAS 

ISLAM, Vol. 5: 4, (Desember 2012), hlm. 647. 
21 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkambangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta 

: Kencana, 2005), hlm. 42. 
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Dalam perkembangannya, terdapat satu tambahan lagi. Dengan mengikuti 

dinamika peradaban dan hasil usaha ahli ushul fikih modern, muncul berupa 

menjaga lingkungan. Dengan diistilahkan menggunakan “hifẓ al bī’ah”, konsep ini 

adalah konsep akhir tujuan penegakan hukum Islam untuk menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Konsep menjaga lingkungan merupakan konsep bagian dari fiqih kontemporer 

yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih 

praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi 

dengan lingkungan. Konsep ini adalah konsep yang hadir belakangan mengingat 

sebelumnya di negara-negara lain sudah terdapat aturan lingkungan. 

Konsep ini memiliki tiga ruang lingkup. Pertama, pengenalan anatomi 

lingkungan secara saintifik dan agama. Pengenalan ini memberikan gambaran 

lingkungan melalui sudut pandang yang bagus bukan hanya dari saintifik namun 

dari agama. Kedua, pemanfaatan dan pengelolaan, yang diistilahkan dengan 

ri’ayāh, yaitu menjaga konservasi alam seasli mungkin keadaannya. Ketiga, 

pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Ini memberi arti bahwa 

keadaan fikih harus diperluas dari fikih sebelumnya yang hanya menghidupkan 

lahan yang sudah mati (ihyā ’al mawāt).22 

Pendalaman kajian pada fiqh al-bī’ah dapat dilakukan dengan beberapa metode 

seperti kajian yang lain. Metode pertama adalah metode penggalian hukum dengan 

                                                            
22 http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/02/28/menformulasikan-fiqih-al-biah-prinsip-prinsip-

dasar-membangun-fiqih-ramah-lingkungan/ akses pada 20 Juni 2015. 
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menginterpretasi dari nash al-Qur’an dan hadis.23 Metode kedua adalah metode 

ijtihad lewat qiyas dan ijma’ ulama. Selanjutnya adalah metode ta’aqquli (rasional) 

lewat istihsān, mashlahah al-mursalah, dan pengaplikasian kaidah fikih (qawāidl 

al-fiqhiyyah). Ketiga metode ini adalah metode yang fokus untuk memperdalam 

kajian fiqh al-bī’ah. 

Salah satu kaidah fikih yang bisa dijadikan patokan dalam kaitan fiqh al-bī’ah 

adalah kaidah  

  24ر يزالالضر

Alasan yang dapat digunakan dalam penggunaan kaidah ini adalah banyaknya 

aktivitas manusia yang memberikan pengaruh besar terhadap alam maupun satwa. 

Pengaruh itu dapat berupa hal baik dan hal buruk (darurat). Karenanya, pengaruh 

buruk manusia terhadap alam bahkan satwa harus dihilangkan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian 

pustaka (library research) dengan data yang dipergunakan berasal dari bahan-

bahan kepustakaan. Penyusun mencari data mengenai perlindungan hukum 

terhadap satwa yang dilindungi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 

Indonesia. Literatur yang digunakan adalah literatur primer dan literatur 

                                                            
23 Syafa’ul Mudawwam, “Syari’ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran 

Kontemporer”, Jurnal Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46 : II, (Juni-Desember 
2012), hlm. 410. 

24Http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perspektif-islam1-
sebuah-pengantar-detail-289.html akses pada 7 Desember 2015. 
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sekunder dengan fokus mengetahui persamaan dan perbedaan dalam kedua 

hukum tersebut. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang meliputi 

pengumpulan data pada tahap awal dengan kemudian dilanjutkan dengan 

analisisnya. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menulis, 

menyunting, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya. 

3. Pendekatan penelitian 

Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu: normatif, penelitian dengan 

pendekatan yang mendasarkan masalah tersebut pada teks-teks kitab suci atau 

norma-norma yang lain, baik untuk pembenaran maupun pencarian norma atas 

masalah, dan yuridis, yaitu pendekatan penelitian terhadap masalah dengan 

memperhatikan pengaruh hukum terhadap suatu permasalahan, aplikasi 

hukumnya, dan implikasinya. 

4. Sumber data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

berupa regulasi hukum positif Indonesia berupa UU No. 5 Tahun 1990, PP No. 

13 Tahun 1994, PP. No. 7 tahun 1999, PP. No. 8 Tahun 1999,  serta Nash al-

Qur’an dan hadis yang memuat perlindungan terhadap satwa. Sementara itu, 

ada pula data sekunder berupa naskah buku dan jurnal yang memuat 

perlindungan hukum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yang 
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mendukung penelitian ini. Selain itu, data-data yang dijadikan sebagai rujukan 

adalah www.profauna.net, www.wwf.or.id. 

5. Teknik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu 

mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, 

majalah, dan sumber tertulis lain. 

6. Analisa penelitian  

Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data yang ada dengan 

menggunakan analisis komparatif kualitatif, yaitu analisa perbandingan yang 

tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan 

keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapat kemudian diolah dengan 

menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisa dengan penalaran 

deduktif dan induktif, dan dikomparasikan. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis, maka penyusun 

mengelompokkan pembahasan di dalamnya ke dalam beberapa bab: 

Bab pertama, sebagai awal memuat materi awal mengenai penelitian yang 

dilaporkan. Muatan bab pertama adalah latar belakang masalah yang memberi 

gambaran umum tentang penelitian yang akan dibahas, rumusan masalah yang akan 

memberi poin penjelasan yang akan menjadi objek penelitian, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang buku-buku atau hasil penelitian 

yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka 
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teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian, metode penelitian untuk 

memudahkan peneliti mendapatkan data, dan sistematika pembahasan yang 

dibentuk agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.  

Bab kedua menguraikan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi 

dalam Hukum Islam, meliputi, kondisi satwa di dalam Islam dan dasar hukum 

perlindungannya (menjelaskan tentang dasar hukum yang dimiliki oleh Islam 

tentang perlindungan hukum satwa yang dilindungi). 

Bab ketiga, membahas tentang perlindungan hukum terhadap satwa yang 

dilindungi menurut Hukum Positif Indonesia. Pada bab ini penyusun menjelaskan 

tentang gambaran umum kondisi satwa yang dilindungi di Indonesia, beberapa 

regulasinya mengenai perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi, dan 

penegakan hukum tersebut. 

Bab keempat sebagai tema khusus dari penelitian, menjelaskan perbandingan 

konsep perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi menurut Hukum Islam 

dan Hukum Positif Indonesia. Di dalam bab ini akan dijelaskan persamaan, 

perbedaan, korelasi, dan relevansi hukum di antara keduanya. 

Bab kelima sebagai penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan 

dari sebuah materi. Dalam bab ini terdapat penjelasan yang memuat kesimpulan, 

dan saran-saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan kepada hasil komparasi perlindungan hukum terhadap satwa yangt 

dilindungi antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, sebagai jawaban atas 

rumusan masalah, berikut ini jawaban yang dapat diambil sebagai suatu kesimpulan: 

1. Perlindungan hukum dari Hukum Islam adalah perlakuan baik kepada satwa 

yang dilindungi. Artinya, umat Islam wajib untuk berlaku baik kepada satwa 

yang dilindungi secara khusus dan satwa keseluruhan secara umum. 

Selanjutnya adalah melindungi satwa dari penganiayaan dan gangguan. 

Artinya, umat muslim dilarang melakukan aniaya terhadap satwa bahkan 

membantu satwa itu lepas dari penganiayaan yang terjadi kepadanya. Yang 

terakhir adalah umat Islam dilarang pula memburu satwa tanpa alasan serta 

mengusirnya dari habitat. Perlindungan itu seperti yang dimuat dalam QS. al-

A’raf ayat 56, hadis riwayat Ishaq, dan pendapat Imam Syafi’i dalam kitab al-

Umm. Sementara itu, perlindungan hukum menurut Hukum Positif Indonesia 

terhadap satwa yang dilindungi adalah melindungi satwa tersebut dengan 

melakukan konservasi. Artinya, satwa yang dilindungi itu tidak boleh 

diserahkan pemanfatannya pada perseorangan, namun pada pemerintah. Pada 

hal ini, satwa yang dilindungi diberikan kehidupan yang terjamin untuk bisa 

melakukan perkembangbiakan. Perlindungan hukum itu adalah pertama, 
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bebas dari perburuan. Artinya, satwa yang dilindungi tidak boleh diburu dan 

diperburukan. Kedua adalah perlindungan hukum bebas dari perdagangan 

ilegal. Artinya, satwa yang dilindungi tidak boleh diperdagangkan secara 

bebas kecuali telah melewati perizinan negara. Yang ketiga adalah peragaan 

secara hidup atau mati. Hal ini adalah pemanfaatan satwa yang dilindungi 

secara benar untuk bisa dipelajari oleh masyarakat sebagai pembelajaran. 

Ketiga hal itu dikandung oleh muatan pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 5 

Tahun 1990, yang dijelaskan oleh Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 

1999, dan pasal 27 Peraturan Pemerintah no. 7 Tahun 1999.  

2. Dalam perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Hukum Islam Indonesia 

dan Hukum Positif, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan 

dalam keduanya adalah kedua sistem hukum itu memberikan penjagaan 

terhadap eksistensi satwa yang dilindungi dengan memeliharanya dengan 

benar, dan jaminan untuk hidup dengan bebas di habitatnya. Hal itu termuat 

dalam tujuan Hukum Islam berupa maqāshid as-syarīah, sedangkan tujuan 

Hukum Positif Indonesia dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1990. Persamaan yang kedua adalah keduanya memberikan sanksi hukum 

untuk pelaku kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Hukum Islam 

memberikan sanksi lewat pendapat Imam Syafii dalam kitab al-‘Umm, 

sedangkan Hukum Positif Indonesia lewat pasal 40 ayat (2) Undang-undang 

no. 5 Tahun 1990. Sementara itu, perbedaannya adalah, sumber hukum dari 

dua sistem hukum tersebut. Hukum Positif Indonesia lahir dari dewan 
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legislatif, sementara itu, hukum Islam bersumber dari dua sumber utama yaitu 

Alquran dan Hadis. Selain itu, adapula perbedaan berupa bentuk sanksi 

hukumnya. Hukum Positif Indonesia memberikan pidana yang dilaksanakan 

secara langsung, sementara itu Hukum Islam juga memberikan sanksi berupa 

dosa ketika pelakunya sudah di akhirat. Dalam perlindungan hukum terhadap 

satwa yang dilindungi itu pula terdapat keterkaitan hukum antara Hukum 

Islam dengan Hukum Positif Indonesia. Keduanya memiliki semangat yang 

sama untuk melestarikan hewan langka lewat pelbagai metode yang sama-

sama dibenarkan di antara keduanya. Bentuk perlindungan hukum berupa 

dilarang mengonsumsi satwa khusus yang dicanangkan oleh Hukum Islam itu 

memberikan dukungan terhadap Hukum Positif Indonesia untuk menjaga 

satwa yang dilindungi. Di antara kedua terdapat titik temu yang menyatakan 

bahwa kedua sistem itu bersepakat untuk melestarikan satwa yang dilindungi. 

 

 

B. Saran-Saran 

1. Diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak terutama penegak hukum 

untuk menegakkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. 

Pemberlakuan hukum yang ketat akan dapat menjamin turunnya kelangkaan 

satwa yang dilindungi. Pemberian sosialisasi tentang eksistensi satwa yang 

sudah dilindungi oleh masyarakat juga amat penting digalakkan agar 
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masyarakat sadar untuk ikut menjaga lingkungan sumber daya alam hayati 

termasuk satwa-satwa khas Indonesia. 

2. Kepada calon para pemikir hukum Islam diharapkan untuk terus melakukan 

penggalian hukum mengenai fikih lingkungan terlebih kepada satwa yang 

dilindungi. Keilmuan ini masih terbuka lebar, dan masih ada banyak pihak 

yang memerlukan. 

3. Diharapkan dalam penelitian perlindungan hukum terhadap satwa yang 

dilindungi ini memberikan hasil kontribusi nyata untuk pihak-pihak yang 

bersinggungan langsung dengan satwa yang dilindungi. Termasuk kepada 

pihak-pihak yang merumuskan kebijakan terhadap satwa yang dilindungi 

terlebih untuk pengembangan fikih lingkungan selanjutnya. 
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No Hlm Fn Terjemahan 
   BAB I 
1 2   3 Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) 

dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang 
yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang 
buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah 
Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. 

2 17  24 Kemadorotan itu harus dihilangkan 
   BAB II 
3 21 25 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa 
air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan 
Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan 
awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) 
tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 
memikirkan. 

4 22 27 Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian 
dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan 
dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat 
kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu 

5 23 29 Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam telah menceritakan 
kepada kami Nafi' bin 'Umar dari Ibnu Abi Mulaikah dari Asma' binti 
Abi Bakar RAa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 
shalat kusuf (gerhana) lalu bersabda: "Neraka didekatkan kepadaku 
hingga aku berkata; "wahai Rabb, aku bersama mereka. Manakala saat 
itu aku melihat seorang wanita". Nafi' berkata: Aku menduga dia (Ibnu 
Abu Mulaikah) mengatakan: "dicakar-cakar oleh seekor kucing". Aku 
bertanya: "Apa yang  menyebabkan demikian? Mereka menjawab: 
"Wanita tersebut menahan kucing tersebut hingga mati karena 
kelaparan". 

6 24  30 Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada 
kami Jarir bin Hazim dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
bahwa dia pernah membunuh ular kemudian Abu Lubabah bercerita 
kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
membunuh ular yang tinggal di rumah manusia, maka sejak itu Ibnu 
'Umar tidak membunuhnya". 

7  27  36 Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 
yang terbang dengan kedua sayapnya,  

8  32  47 Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 
rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik 

  9  33 50 Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 
yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti 
kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian 
kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan 

 10  35 52 Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami 
Khalid bin 'Abdullah dari Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 
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radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Makkah, 
maka tidak dihalalkan buat seorangpun sebelum dan tidak dihalalkan 
pula buat seorangpun susudahku. Sesungguhnya pernah dihalalkan 
buatku sesaat dalam suatu hari. Bumi Makkah tidak boleh disingkirkan 
durinya dan tidak boleh ditebang pohonnya dan tidak boleh diburu 
hewan buruannya dan tidak ditemukan satupun barang temuan kecuali 
harus dikembalikan kepada yng mengenalnya (pemiliknya) ". Berkata, 
'Abbas bin 'Abdul Muththolib: "Kecuali pohon idzkhir (pohon yang 
harum baunya) yang berguna untuk proses pembutan emas dan 
wewangian di atap-atap rumah kami. Maka Beliau bersabda: "Ya, 
kecuali pohon idzkhir". Lalu 'Ikrimah: "Apakah kamu mengerti yang 
dimaksud dengan dilarang memburu binatang buruan? Yaitu 
mengusirnya dari tempat tinggalnya dan kamu jadikan untuk 
persinggahan". Berkata, 'Abdul Wahhab dari Khalid: "Idkhir, Untuk 
wewangian pengerjaan pembuatan emas kami dan Kubur-Kubur kami".

11   36 53 Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik 
dari Sumayya, maula Abu Bakar dari Abu Shalih As-Samman dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu dia 
merasakan kehausan yang sangat. Kemudian dia dapatkan sebuah sumur 
lalu dia turun ke sumur itu lalu minum dari air sumur tersebut. 
Kemudian dia keluar ternyata didapatkannya seekor anjing yang sedang 
menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu 
berkata: "Anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi". Maka 
dia (turun kembali ke dalam sumur) dan diisinya  sepatunya dengan air 
dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya dia naik keatas lalu 
memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah maka 
Allah mengampuninya". Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah 
kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan?" Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Terhadap setiap makhluq 
bernyawa diberi pahala". 

12   39 58 Menolak kemafsadatan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan. 
13   40 60 Kemadaratan itu harus dihilangkan. 
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Undang Undang No. 5 Tahun 1990 
Tentang : Konservasi Sumberdaya Alam Hayati 

Dan Ekosistemnya 
Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor : 5 TAHUN 1990 (5/1990) 
Tanggal : 10 AGUSTUS 1990 (JAKARTA) 
Sumber : LN 1990/49; TLN NO. 3419 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Presiden Republik Indonesia, 
Menimbang: 
a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai 
kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan 
seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia 
pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan; 
b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya 
adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai 
pengamalan Pancasila; 
c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling 
tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga 
kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem; 
d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung 
dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan 
keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri; 
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan 
produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu 
dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan 
nasional; 
f. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum 
menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya;  
g. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan 
mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu Undang-
undang; 
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Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2823); 
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3215); 
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 
1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 
Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI 
SUMBER 

DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber 
daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama 
dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati 
yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan 
persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman 
dan nilainya. 
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3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara 
unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh 
mempengaruhi. 
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat 
maupun di air. 
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di 
air, dan/atau di udara. 
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang 
masih mempunyai kemurnian jenisnya. 
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di 
udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang 
dipelihara oleh manusia. 
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang 
secara alami. 
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun 
di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai 
wilayah sistem penyangga kehidupan. 
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai 
kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu 
dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa 
keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya 
dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, 
dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya 
dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. 
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat 
maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 
secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
14. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, 
dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan 
dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang 
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dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 
budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. 
16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan 
untuk pariwisata dan rekreasi alam. 

Pasal 2 
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian 
kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara 
serasi dan seimbang. 

Pasal 3 
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan 
terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya 
sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
mutu kehidupan manusia. 

Pasal 4 
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab 
dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. 

Pasal 5 
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan : 
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; 
b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya. 
 

BAB II 
PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN 

Pasal 6 
Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati 
dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. 

Pasal 7 
Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses 
ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

Pasal 8 
(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah 
menetapkan : 
a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; 
b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; 
c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 9 
(1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah 
sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan 
wilayah tersebut. 
(2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah 
mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan 
tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan 
sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 
(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 10 
Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami 
dan/atau oleh karena peinanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan 
upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan. 

BAB III 
PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN 

DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA 
Pasal 11 

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan 
melalui kegiatan : 
a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 
b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 

Pasal 12 
Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan 
dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. 

Pasal 13 
(1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan 
suaka alam. 
(2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan 
dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang 
menurut proses alami di habitatnya. 
(3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan 
dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk 
menghindari bahaya kepunahan. 
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BAB IV 
KAWASAN SUAKA ALAM 

Pasal 14 
Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari: 
a. cagar alam; 
b. suaka margasatwa. 

Pasal 15 
Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai 
wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1). 
 Pasal 16 
(1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 
(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu 
wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan 
dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 

Pasal 17 
(1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan 
pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang 
budidaya. 
(2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian 
dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan 
lainnya yang menunjang budidaya. 
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 18 
(1) Dalam rangka kerja sama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu 
lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. 
(2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagai 
biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 19 
(1) Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 
terhadap keutuhan kawasan suaka alam. 
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tidak termasuk kegiatan 
pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa. 
(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, 
serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. 
 
 

BAB V 
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA 

Pasal 20 
(1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis: 
a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; 
b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. 
(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
digolongkan dalam : 
a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; 
b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. 
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 21 
1) Setiap orang dilarang untuk : 
a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, 
mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya 
dalam keadaan hidup atau mati; 
b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan 
hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar 
Indonesia. 
(2) Setiap orang dilarang untuk : 
a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, 
dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; 
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 
dilindungi dalam keadaan mati;  
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 
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tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam 
atau di luar Indonesia; 
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki 
telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. 

Pasal 22 
(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat 
dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis 
tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. 
(2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri 
dengan izin Pemerintah. 
(3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang 
dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang 
dilindungi membahayakan kehidupan manusia. 
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 23 
(1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa 
liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 24 
(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara. 
(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas 
untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga 
yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya 
sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik 
dimusnahkan. 

Pasal 25 
(1) Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan 
dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang 
dibentuk untuk itu. 
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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BAB VI 
PEMANFAATAN SECARA LESTARI 

SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 
Pasal 26 

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan 
melalui kegiatan : 
a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; 
b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. 

Pasal 27 
Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap 
menjaga kelestarian fungsi kawasan. 

Pasal 28 
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan 
kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa 
liar. 
 

BAB VII 
KAWASAN PELESTARIAN ALAM 

Pasal 29 
(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri 
dari : 
a. taman nasional; 
b. taman hutan raya; 
c. taman wisata alam. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan 
pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah 
penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah. 
 

Pasal 30 
Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 
secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

Pasal 31 
(1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan 
kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 
budidaya, budaya, dan wisata alam. 
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(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi 
fungsi pokok masing-masing kawasan. 

Pasal 32 
Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona 
pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. 

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 
dalam 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. 

Pasal 34 
(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan 
oleh Pemerintah. 
(2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata 
alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. 
(3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak 
pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman 
wisata alam dengan mengikutsertakan rakyat. 
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 35 
Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau 
memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah 
dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan 
raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu. 
 
 
 

BAB VIII 
PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR 

Pasal 36 
(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk : 
a. pengkajian, penelitian dan pengembangan; 
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b. penangkaran; 
c. perburuan; 
d. perdagangan; 
e. peragaan; 
f. pertukaran; 
g. budidaya tanaman obat-obatan; 
h. pemeliharaan untuk kesenangan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 

BAB IX 
PERAN SERTA RAKYAT 

Pasal 37 
(1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya 
guna dan berhasil guna. 
(2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB X 
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN 

Pasal 38 
(1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 
Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 

BAB XI 
PENYIDIKAN 

Pasal 39 
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan 
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tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnva, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi Sumber Daya Alam hayati 
dan ekosistemnya. 
(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi 
kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 
tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 
tentang Perikanan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di 
bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 
c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan 
kawasan pelestarian alam; 
d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 
e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 
f. membuat dan menandatangani berita acara; 
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak 
pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 
107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
 
 

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 40 
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
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(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah). 
(3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan 
dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah 
pelanggaran. 
 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 41 
Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini 
dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam 
berdasarkan Undang-undang ini. 

Pasal 42 
Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya 
peraturan pelaksanaan yang arti berdasarkan Undang-undang ini. 
 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka: 
1. Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133); 
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie 
1931 Staatsblad 1931 Nummer 134); 
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3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtcrdonnantie Java In Madoera 1940 
Staatsblad 1939 Nummer 733); 
4. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 
1941 Nummer 167); dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 44 
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati. 

Pasal 45 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Agustus 1990 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 
SOEHARTO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Agustus 1990 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
MOERDIONO 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1999 

TENTANG 
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dan sumber daya alam yang tidak 
tenilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan 
jenis; 

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan Pemerintah; 

Mengingat: 

1. Pasal 5 Ayat (2) dan Pasa! 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2823); 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun, 1.985 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nonior 49Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3419); 

5. Udang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 
(Lembaran Negara Tahun 1992 No.46, Tambahan Lembaran negara No. 3478); 

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan 
Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3482); 

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenal Keanekaragaman Hayati (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556); 
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8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaa Hngkungan Hidup 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3699); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3544); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan 
Kawasan Pelestanan Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776); 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN 
DAN SATWA. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah. 

2. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya adalah upaya menjaga 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah. 

3. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi 
tumbuhan dan atau sama di luar habitatnya (ex situ), baik berupa lembaga pemerintah 
maupun lembaga non pemenntah. 

4. Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengenal jenis, 
keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam 
habitatnya. 

5. Inventansasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengetahul kondisi 
dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan di 
dalam dan di luar habitatnya maupun di lembaga konservasi. 

6. Jenis tumbuhan atau satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau 
anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar 
habltatnya. 
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7. Populasi adalah kelompok individu dan jenis tertentu di tempat tertentu yang 
secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai 
keseimbangan populasl secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta 
lingkungannya. 

8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan. 

Pasal 2 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk: 

a. menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dan bahaya kepunahan; 

b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; 

c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; agar dapat 
dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. 

BAB II 
UPAYA PENGAWETAN 

Pasal 3 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya: 
a. penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi; 

b. pengelolaa jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya; 

c. pemeliharaan dan pengembangbiakan. 

BAB III 
PENETAPAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA 

Pasal 4 

(1) Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan: 

a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; 

b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. 
(2) jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini. 

(3) Perubahan dan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi 
dan sebaikknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan 
otoritas keilmuan (Scientific Authority). 
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Pasal 5 

(1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi 
apabila telah memenuhi kritena:  

a. mempunyai populasi yang kecil; 

b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah Individu dialam; 

c. daerah penyebarannya yang terbatas (endemik). 
(2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kritena sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan. 

Pasal 6 

Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak 
dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga 
jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

BAB IV 
PENGELOLAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA SERTA HABITATNYA 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal 7 

Pengelolaa jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan 
Pemerintah ini tidak- mengurangi arti ketentuan tentang pengelolaa jenis tumbuhan 
dan satwa pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kawasan suaka alam dan 
kawasan pelestarian alam, 

Pasal 8 

(1) Pengawetan Jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan pengelolaa di 
dalam habitatnya (in situ). 

(2) Dalam mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
kegiatan pengelolaa di luar habitawya (ex situ) untuk menambah dan memulihkan 
populasi. 

(3) Pengelolaa jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya (in situ) dilakukan dalam 
bentuk kegiatan: 
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a. Identifikasi: 

b. Inventarisasi; 

c. Pemantauan; 

d. Pembinaan habitat dan populasinya; 

e. Penyelamatan jenis; 

f. Pengkajian, penelitian dan pengembangan. 
(4) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar babitatnya (ex- situ) dilakukan dalam 
bentuk kegiatan: 

a. Pemeliharaan; 

b. Pengembangbiakan; 

c. Pengkajian, penelitian dan pengembangan; 

d. Rehabilitasi satwa; 

e. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. 

Bagian Kedua 
Pengelolaa dalam Habitat (In Situ) 

Pasal 9 

(1) Pemerintah melaksanakan identifikasi di dalam habitat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk kepentingan penetapan golongan jenis tumbuhan 
dan satwa. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur oleh Menteri. 

Pasal 10 

(1) Pemerintah melaksanakan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(3) huruf b, untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa. 

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi survei dan 
pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa. 

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan 
pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(4) Detention labia languet magenta inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), ayat (2) dan. ayat (3) diatur oleh Menteri. 
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Pasal 11 

(1) Pemerintah melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(3) huruf c, untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan 
dan satwa dan waktu ke waktu. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui survei dan 
pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa secara berkala. 

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan 
pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri. 

 

Pasal 12 

(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayal (3) huruf d, untuk menjaga keberadaan populasi jenis tumbuhan dan 
satwa dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya. 

(2) Pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. Pembinaan padang rumput untuk makan satwa; 

b. Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber 
makan satwa; 

c. Pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa; 

d. Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa; 

e. Penambahan tumbuhan atau satwa ash; 

f. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. 
(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan habitat dan populasi tumbuhan dan 
satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri. 
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Pasal 13 

(1) Pemerintah melaksanakan tindakan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, terhadap jenis tumbuhan dan 
satwa yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di habitatnya. 

(2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
d1laksanakan melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan atau 
pemindahan dan habitatnya ke habitat di lokasi lain. 

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan tindakan 
penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri. 

Pasal 14 

(1) Pemerintah melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis 
tumbuban dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, untuk 
menunjang tetap tenaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis 
tumbuhan dan satwa secara lestari. 

(2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan tumbuhan dan satwa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek 
biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan Uji coba. 

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan 
pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis 
tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 
oleh Menteri. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaa, di Luar Habitat (Ex Situ) 

Pasal 15 

(1) Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk menyelamatkan sumber daya genetik 
dan populasi jenis tumbuhan dan satwa. 

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi juga koleksi jenis 
tumbuhan dan satwa di lembaga konservasi. 
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(3) Pemeliharaan jenis diluar habitat wajib memenuhi syarat: 

a. memenuhi standar kesehatan tumbuhan, dan satwa; 

b. menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman; 

c. mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan 
pemeliharaan. 
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis di luar habitatnya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) diatur oleh Menteri. 

Pasal 16 

(1) Pengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk pengembangan populasi 
di alam agar tidak punah. 

(2) Kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
dengan tetap menjaga kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik. 

(3) Pengembangbiakan jenis diluar habitatnya wajib memenuhi syarat: 

a. menjaga kemurman jenis; 

b. menjaga keanekaragaman genetik; 

c. melakukan penandaan dan sertifikasi; 

d. membuat buku daftar silsilah (Studbook). 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa 
diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 
oleh Menteri. 

Pasal 17 

(1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa diluar 
habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilakukan sebagai 
upaya untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber 
daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari. 

(2) Kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pengkajian terhadap aspek-aspek 
biologis dan ekologis baik dalain bentuk penehtian dasar, terapan dan Uji coba. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis 
tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(2) diatur oleh Menteri. 
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Pasal 18 

(1) Rehabilitasi satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 
huruf d dilaksanakan untuk mengadaptasikan satwa yang karena suatu sebab berada di 
lingkungan manusia, untuk dikembalikan ke habitatnya. 

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, mengobati dan memilih satwa 
yang layak untuk dikembahkan ke habitatnya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri. 

Pasal 19 

(1) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa diluar kawasan habitatnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk mencegah kepunahan 
lokal jenis tumbuhan dan satwa akibat adanya bencana alam dan kegiatan manusia. 

(2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: 

a. memindahkan jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya yang lebih baik; 

b. mengembalikan ke habitatnya, rehabilitasi atau apabila tidak 
mungkin,menyerahkan atau menitipkan di Lembaga Konservasi atau apabila rusak, 
cacat atau tidak memungkinkan hidup lebih baik memusnahkannya. 
 

Pasal 20 

(1) Pengelolaan di luar habitat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat 
dilakukan oleh Pemerintah. 

(2) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan 
pengelolaa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 21 

(1) Jenis tumbuhan dan satwa hasil pengelolaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dilepaskan kembali ke habitatnya 
dengan syarat: 

a. habitat pelepasan merupakan bagian dan sebaran asli jenis yang dilepaskan; 
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b. tumbuhan dan satwa yang dilepaskan harus secara fisik sehat dan memiliki 
keragaman genetik yang tinggi; 

c. memperhatikan keberadaan penghuni habitat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan kembah jenis tumbuhan dan satwa ke 
habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri 

BAB V 
LEMBAGA KONSERVASI 

Pasal 22 

(1) Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau 
penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurian jenisnya. 

(2)Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan 
penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. 

(3) Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Musium Zoologi, Taman 
Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani, Herbanum dan Taman 
Tumbuhan Khusus. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri. 

Pasal 23 

(1) Dalam rangka menjalankan fungsinya, Lembaga Konservasi dapat memperoleh 
tumbuhan dan atau satwa baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi melalui: 

a. pengambilan atau penangkapan dan alam; 

b. hasil sitaan; 

c. tukar menukar; 

d. pembelian, untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh tumbuhan dan satwa untuk 
Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. 

Pasal 24 

(1) Dalam rangka pengembangbiakan dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa, 
Lembaga Konservasl dapat melakukan tukar menukar tumbuhan atau satwa yang 
dihndungi dengan lembaga jenis di luar negeri. 
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(2) Tukar inenukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan 
jenis-jenis yang nilai konservasinya dan jumlahnya seimbang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri. 

BAB VI 
PENGIRIMAN ATAU PENGANGKUTAN TUMBUHAN 

DAN SATWA YANG DILINDUNGI 

Pasal 25 

(1) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa dan jenis yang dilindungi dan 
dan ke suatu tempat di wilayah Repubhk Indonesia atau dan dan keluar wilayah 
Repubhk Indonesia dilakukan atas dasar ijin Menteri. 

(2) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus: 

a. dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dan Instansi yang 
berwenang; 

b. dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengemi tata cara penginman atau pengangkutan jenis 
tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dan ayat (2) diatur oleh 
Menteri. 

BAB VII 
SATWA YANG MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MANUSIA 

Pasal 26 

(1) Satwa yang karena suatu sebab keluar dan habitatnya dan membahayakan 
kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk 
dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan 
kembali kehabitatnya, satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk 
dipelihara. 

(2) Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka 
satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung dapat dibunuh. 

(3) Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa yang 
membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) diatur oleh Menteri. 

BAB VIII 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 27 

(1) Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan 
dan pergendalian. 

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana almana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
melalui tindakan: 

a. preventif; dan 

b. represif. 
(3) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi: 

a. penyuluhan; 

b. pelatihan penegaklan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum; 

c. penerbitan buku-buku manual identifikasl jenis tumbuhan dan satwa yang 
dilindungi dan yang tidak dilindungi. 
(4) Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan 
penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha 
pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka segala peraturan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan 
dan satwa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ini. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Januari 1999 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Januari 1999 

 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
ttd 

AKBAR TANDJUNG 
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No. Nama Ilmiah Nama Indonesia 

  MAMALIA (MENYUSUI)   

1. Anoa depressicornis Anoa dataran rendah, kerbau pendek 

2. Anoa quarlesi Anoa pegunungan 

3. Arctictis binturong Binturung 

4. Arctonyx collaris Pulusan 

5. Babyrousa babyrussa Babirusa 

6. Balaenoptera musculus Paus biru 

7. Balaenoptera physalus Paus bersirip 

8. Bos sondaicus Banteng 

9. Cervus kuhli; Axis kuhli Rusa bawean 

11. Cervus spp. Menjangan, rusa, sambar (semua jenis dari genus 
cervus) 

12. Cetacea Paus (semua jenis dari famili cetacea) 

13. Cuon alpinus Ajag 

14. Cynochephalus variegatus Kubung, tando, walangkekes 

15. Cynogale bennetti Musang air 

16 Cynopithecatus niger Monyet hitam Sulawesi 

17. Dendrolagus spp. Kanguru pohon (semua jenis dari genus 
dendrolagus) 

18. Dicerohinus sumatraensis Badak Sumatera 

19. Dolphinidae Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili 
dolphinidae) 

20. CDugong dugon Duyung 

21. Elephas indicus Gajah 

22. Felis badia Kucing merah 

23. Felis bangalensis Kucing hutan, meong congkok 

24. Felis marmorota Kuwuk 

25. Felis planiceps Kucing dampak 

26. Felis temmincki Kucing emas 

27. Felis viverrinus Kucing bakau 

28. Helarctos malayanus Beruang madu 

29. Hylobatidae 

 

 

Owa, kera tak berbuntut (semua jenis dari famili 
hylobatidae) 
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30. Hystrix brachyura Landak 

31. Iomys horsfieldi Bajing terbang ekor merah 

32. Lariscus hosei Bajing tanah bergaris 

33. Lariscus insignus Bajing tanah, tupai nah 

34. Lutra lutra Lutra 

35. Lutra sumatrana Lutra Sumatera 

36. Macaca brunnescens Monyet Sulawesi 

37. Macaca maura Monyet Sulawesi 

38. Macaca pagensis Bokoi, beruk Mentawai 

39. Macaca tonkeana Monyet jambul 

40. Macrogalidea 
musschenbroeki 

Musang Sulawesi 

41. Manis javanica Trenggiling, Pesing 

42. Megaptera novaeangliae Paus bongkok 

43. Muntiacus muntjak Kidang, muncak 

44. Mydaus javanensis Sigung 

45. Nasalis larvatus Kahau, bekantan 

46. Neofelis nebulusa Harimau dahan 

47. Nesolagus netscheri Kelinci Sumatera 

48. Nycticebus soucang Malu-malu 

49. Orcaella brevirostris Lumba-lumba air tawar, pesut 

50. Panthera pardus Macan kumbang, macan tutul 

51. Panthera tigris sondaica Harimau jawa 

52. Panthera tigris sumatrae Harimau Sumatera 

53. Petaurista elegans Cukbo, bajing terbang 

54. Phalanger spp. Kuskus (semua jenis dari genus phalanger) 

55. Pongo pygmaeus Orang utan, mawas 

56. Presbitys frontata Lutung dahi putih 

57. Presbitys rubicunda Lutung merah, kelasi 

58. Presbitys aygula Surili 

59. Presbitys potenziani Joja, lutung Mentawai 

60. Presbitys thomasi Rungka 

61. Prionodon linsang Musang jongkok 
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62. Prionodon bruijni Landak irian, landak semut 

63. Ratufa bicolor Jelarang 

64. Rhinoceros sondaicus Badak jawa 

65. Simias concolor Simpei Mentawai 

66. Tapirus indicus Tapir, cipan, temu 

67. Tarsius spp. Binatang hantu, singapuar 

(semua jenis dari genus thylogale) 

68. Thylogale spp. Kanguru tanah (semua jenis dari genus thylogale) 

69. Tragulus spp. Kancil, pelanduk, apu  (semua jenis dari genus 
tralugus) 

70. Ziphiidae Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili 
ziphiidae) 

71. Acciptridae Burung alap-alap, elang (semua jenis dari famili) 

72. Aethopyga exima Jantingan gunung  

73. Aethopyga duybenbodei Burung madu Sangihe 

74. Alcedinidae Burung udang, raja udang (semua jenis dari famili 
alcendinidae) 

75. Alcippe pyrrhoptera Brencet wergae 

76. Anhinga melanogaster Pecuk ular 

77. Aramidopsis plateni Mandar Sulawesi 

78. Argusianus argus Kuau 

79. Bubulcus ibis Kuntul, bangau putih 

80. Bucerotidae Julang, enggang, rangkong, kangkareng (semua 
jenis dari famili bucerotidae) 

81. Cacatua galerita Kakatua putih besar jambul kuning 

82. Cacatua goffini Kakatua gofin 

83. Cacatua moluccensis Kakatua seram 

84. Ccatua sulphurea Kakatua kecil jambul kuning 

85. Carina scutulata Itik liar 

86. Caloenas nicobarica Junai, burungmas, minata 

87. Casuarius bennetti Kasuari kecil 

88. Casuarius casuarius Kasuari 

89. Casuarius 
undappenddiculatus 

Kasuari gelambir satu 

90. Ciconia episcopus Bangau hitam, sandanglawe 
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91. Collurincla megarhyncha 
anghirensis 

Burung sohabe coklat 

92. Crocias albonotatus Burung matahari 

93. Ducula wharoni Pergam raja 

94 Egretta sacra Kuntul karang 

95. Egretta spp. Kuntul, bangau putih 

(semua jenis dari genus egretta) 

96. Elanus caaerulleus Alap-alap putih, alap-alap tikus 

97. Elanus hypoleucus Alap-alap putih, alap-alap tikus 

98. Eos histiro Nuri sangir 

99. Esacus magnirostris Wili-wili, ular, bebek laut 

100. Eutrichomyas rowleyi Seriwang sangihe 

101. Falconidae Burung alap-alap, elang (semua jenis dari famili 
falconidae) 

102. Fregeta andrewsi Burung gunting, bintayung 

103. Garrulax rufifrons Burung kuda 

104. Goura spp. Burung dara mahkota, burung itik, mambruk 
(semua jenis dari genus goura) 

105. Gracula religiosa mertensi Beo flores 

106. Gracula religiosa robusta Beo neas 

107. Gracula religiosa venerata Beo sumbawa 

108. Grus spp. Jenjang (semua jenis dari genus grus) 

109. Himantopus himantopus Trules lidi, lilimo 

110. Ibis cinereus Bluwok, walangkadak 

111. Ibis leucocephala Bluwok berwarna 

112. Lorius roratus Bayan 

113. Leptoptilos javanicus Marabu, bangau tongtong 

114. Leucopsar rothaschildi Jalak bali 

115. Lophozosterops javanica Burung kacamata leher abu-abu 

116. Lopuhura bulweri Beleang ekor putih 

117. Lopuhura catamene Serindit sangihe 

118. Lopuhura exilis Serindit sulawesi 

119. Lopuhura domicellus Nori merah kepala hitam 

120. Macrocephalon maleo Burung maleo 

121. Megalaima armillaris Cangcarang 
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122. Megalaima corvina Haruku, ketuk-ketuk 

123. Megalaima javensis Tulung tumpuk, bultok jawa 

124. Megapodiidae Maleo, burung gosong (semua jenis dari famili 
megapodidae) 

125. Megapodius reinwardtii Burung gosong 

126. Meliphagidae Burung sesap, pengisap madu (semua jenis dari 
famili Melihagidae) 

127. Musciscapa ruecki Burung kipas biru 

128. Mycteria cinerea Bangau putih susu, bluwok 

129. Nectarinidae Burung madu, jantingan, klaces (semua jenis dari 
famili nectariniidae) 

130. Numenius spp. Gagajahan (semua jenis dari genus numenius) 

131. Nycticoraxcaledonicus Kowak merah 

132. Otus migicus becaarii Burung hantu biak 

133. Pandionidae Burung alap-alap, elang 

(semua jenis dari famili pandionidae) 

134. Paradiseidae Burung cenderawasih 

(semua jenis dari famili paradiseidae) 

135. Pavo miticus Burung merak 

136. Pelecanidae Gangsa laut (semua jenis dari famili pelecanidae) 

137. Pittidae Burung paok, burung cacing (semua jenis dari 
famili pittidae) 

138. Plegadis falcinellus Ibis hitam, roko-roko 

139. Polyplectron manacense Merak kerdil 

140. Probosciger aterrimus Kakatua raja, kakatua hitam 

141. Psaltria exilis Glatik kecil, glatik gunung 

142. Pseudibis davisoni Ibis hitam punggung putih 

143. Psittrichas fulgidus Kasturi raja, betet besar 

144. Ptilonorhynchidae Burung namdur, burung dewata 

145. Rhipidura euryura Burung kipas perut putih, kipas gunung 

146. Rhipidura javanica Burung kipas 

147. Rhipidura phoenicura Burung kipas ekor merah 

148. Satchyris grammiceps Burung tepus dada putih 

149. Satchyris melanothorax Burung tepus pipi perak 

150. Sterna zimmermanni Dara laut berjambul 
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151. Sternidae Burung dara laut (semua jenis dari famili sternidae) 

152. Sturnus melanopterus Jalak putih, kaleng putih 

153. Sula abbotti Gangsa batu aboti 

154. Sula dactylatra Gangsa batu muka biru 

155. Sula leucogaster Gangsa batu 

156. Sula sula Gangsa batu kaki merah 

157. Tanygnathus sumatranus Nuri sulawesi 

158. Threskionis aethiopicus Ibis putih, platuk besi 

159. Trichonglossus ornatus Kasturi sulawesi 

160. Tringa guttifer Trinil tutul 

161. Trgonidae Kasumba, suruku, burung luntur 

162. Vanellus macropterus Trulek ekor putih 

  REPTILIA (MELATA)   

163. Batagur baska Tuntong 

164. Caretta caretta Penyu tampayan 

165. Carettochelys insculpta Kura-kura Irian 

166. Chelodina novaeguineae Kura Irian leher panjang 

167. Chelonia mydas Penyu hijau 

168. Chitra indica Labi-labi besar 

169. Chlamydosaurus kingii Soa payung 

170. Chondropython viridis Sanca hijau 

171. Crocodylus novaeguineae Buaya air tawar Irian 

172. Crocodylus prosus Buaya muara 

173. Crocodylus siamensis Buaya siam 

174. Dermochelys coriacea Penyu belimbing 

175. Elyesa novaeguineae Kura Irian leher pendek 

176. Eretmochelys imbricata Penyu sisik 

177. Gonychephalus dilophus Bunglon sisir 

178. Hydrasaurus amboinensis Soa-soa, biawak ambon, biawak pohon 

179. Lepidochelys olivacea Penyu ridel 

180. Natator depressa Penyu pipih 

181. Orlitia borneensis Kura-kura gading 

182. Pythion molurus Sanca Byodo 
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183. Python timorensis Sanca Timor 

184. Tiliqua gigas Kadal panana 

185. PTomistoma schegelii Senyulong, buaya sapit 

186. Varanus borneensis Biawak kalimantan 

187. Varanus gouldi Biawak coklat 

188. Varanus indicus Biawak maluku 

189. Varanus komodoensis Biawak komodo, ora 

190. Varanus nebulosus Biawak abu-abu 

191. Varanus prasinus Biawak hijau 

192. Varanus timorensis Biawak Timor 

193. Varanus togianus Biawak togianus 

  INSECTA (SERANGGA)   

194. Cethosia myrina Kupu bidadari 

195. Ornithoptera chimaera Kupu sayap burung peri 

196. Ornithoptera chgoliath Kupu sayap burung goliat 

197. Ornithoptera paradisea Kupu sayap burung surga 

198. Ornithoptera priamus Kupu sayap burung priamus 

199. Ornithoptera rotscldi Kupu sayap burung rotsil 

200. Ornithoptera tithonus  Kupu sayap burung titon 

201. Trogonotera brookiana Kupu trogon 

202. Troides amphrysus Kupu raja 

203. Troides amphrysus Kupu raja 

204. Troides criton Kupu raja 

205. Troides haliphron Kupu raja 

206. Troides helena Kupu raja 

207. Troides hypolitus Kupu raja 

208. Troides meoris Kupu raja 

209. Troides plato Kupu raja 

210. Troides plato Kupu raja 

211. Troides rhadamantus Kupu raja 

212. Troides riedeli Kupu raja 

213. Troides vandepolli Kupu raja 

  PISCES (IKAN)   
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214. Homaloptera gymnogaster Selusur maninjau 

215. Latimeria chalumnae Ikan raja laut 

216. Notopterus spp. Belida jawa, lopis jawa (semua jenis dari genus 
notopterus) 

217. Pritis spp. Pari sentani, hiu sentak (semua jenis dari genua 
pritis) 

218. Puntius microps Wader gua 

219. Scleropages formosus Peyang malaya, tangkelasa, 

220. Scleropages jardini Arowan irian, peyang irian, kaloso 

  ANTHOZOA   

221. Antiphates spp. Akar bahar, koral hitam (semua jenis dari genus 
antiphates) 

  BIVALVIA   

222. Birgus latro Ketam kelapa 

223. Cassis cornuta Kapala kambing 

224. Charonia tritonis Triton terompet 

225. Hippopus hippopus Kima tapak kuda, kima kuku berung 

226. Hippopus porcellanus Kima Ina 

227. Nautilus pompillus Nautilus berongga 

228. Tachiphelus gigas Ketam tapak kuda 

229. Tridacna crocea Kima kunia, lubang 

230. Tridacna derasa Kima selatan 

231. Tridacna gigas Kima raksasa 

232. Tridacna maxima Kima kecil 

233. Tridacna squamosa Kima sisik, kima seruling 

234. Trochus niloticus Troka, susu bundar 

235. Turbo marmoratus Batu laga, siput hijau 
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  TUMBUHAN 

I. PALMAE 

236. Amorphophallus decussilvae Bunga bangkai jangkung 

237. Amorphophallus titanum Bunga bangkai raksasa 

238. Borrassodendron borneensis Bindang, budang 

239. Caryota no Palem raja/indonesia 

240. Ceratolobus glaucescens Palem jawa 

241. Cystostachys ronda Pinang merah kalimantan 

242. Cystostachys ronda Pinang merah banka 

243. Eugeissona utilis Bertan 

244. Johanneste ijsmaria Daur payung 

245. Livistona spp. Palem kipas sumatera 

(semua jenis dari genus livistona) 

246. Nengah gajah Palem sumatera 

247. Phoenix paludosa Korma rawa 

248. Pigafatta filaris Manga 

249. Pinaga javana Pinang jawa 

  II. RAFLESSIACEA   

250. Rafflesia spp. Rafflesia, bunga padma 

(semua jenis dari genus livistona) 

  III. ORCHIDACEAE   

251. Ascocentrum miniatum Anggrek kebutan 

252. Coelogyne pandurata Anggrek hitam 

253. Corybas fornicatus Anggrek koribas 

254. Cymbidium hartinahianum Anggrek harintah 

255. Domdrobium catinecloesum Anggrek karawai 

256. Demodrobium d’albertisii Anggrek albert 

257. Demdrobium lasianthera Anggrek stuberi 

258. Demdrobium macrophyllumm Anggrek jamrud 

259. Demdrobium ostrinoglosum Anggrek karawai 

260. Demdrobium phalaenopsis Anggrek larat 

261. Grammatophyllum papuanum Anggrek raksasa irian 

262. Grammatophyllum speciosum Anggrek tebu 

263. Macodes petola Anggrek ki aksara 
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264. Paphiopedilum glaucophyllum Anggrek kasut kumis 

265. Paphiopedilum glaucophyllum Anggrek kasut pita 

266. Paphiopedilum praestans Anggrek kasut pita 

267. Paraphalaenopsis denevei Anggrek bulan bintang 

268. Paraphalaenopsis laycockii Anggrek bulan kalimantan tengah 

269. Paraphalaenopsis Anggrek bulan kalimantan barat 

270. Phalaenopsis amboinensis Anggrek bulan ambon 

271. Phalaenopsis gigantea Anggrek bulan raksasa 

272. Phalaenopsis sumatrana Anggrek sumatera 

273. Phalaenopsis violacose Anggrek kelip 

274. Renanthera matutina Anggrek jingga 

275. Spathoglottis zurea Anggrek sendok 

276. Vanda celebica Vanda mungil minahasa 

277. Vanda hookeriana Vanda pensil 

278. Vanda pumila Vanda mini 

279. Vanda sumatrana Vanda sumatera 

  IV. NEPHENTACEAE   

280. Nephentes spp. Kantong semar (semua jenis dari genus nephentus) 

281. Shorea stenopten tengkawang 

282. Shorea stenoptera Tengkawang 

283. Shorea gysberstiana Tengkawang 

284. Shorea pinanga Tengkawang 

285. Shorea compressa Tengkawang 

286. Shorea martiniana Tengkawang 

287. Shorea martiniana Tengkawang 

288. Shorea mexistopteryx Tengkawang 

289. Shorea beccariana Tengkawang 

290. Shorea micrantha Tengkawang 

291. Shorea stenopten Tengkawang 

292. Shorea palembanica Tengkawang 

293. Shorea lepidota Tengkawang 

294. Shorea singkawang Tengkawang 

Tanggal 27 Januari 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG 
PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pemanfaatannya dilakukan 
dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa liar; 

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang 
perlu menetapkan peraturan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan 
Peraturan Pemerintah; 

Mengingat: 

1. Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan 
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3419); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3556); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544); 

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 
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10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3776); 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN 
SATWA LIAR. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar 
dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan 
pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman 
obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan. 

2. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembang-biakan dan pembesaran 
tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 

3. Pembesaran adalah upaya memelihara dan membesarkan benih atau bibit dan anakan dari 
tumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 

4. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan 
satwa di luar habitatnya (ex situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non 
pemerintah. 

5. Penandaan adalah pemberian tanda bersifat fisik pada bagian tertentu dari jenis tumbuhan 
dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya baik dari hasil penangkaran atau 
pembesaran. 

6. Sertifikasi adalah keterangan tertulis tentang ciri, asal-usul, kategori, dan identifikasi lain 
dari jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya baik dari 
penangkaran atau pembesaran. 

7. Penangkapan satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam untuk 
kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar di luar perburuan. 

8. Pengambilan tumbuhan liar adalah kegiatan memperoleh tumbuhan liar dari habitat alam 
untuk kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan liar. 

9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan. 
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Pasal 2 

(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat 
didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

(2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan 
jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap 
menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem. 

Pasal 3 

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk: 

a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan; 

b. Penangkaran; 

c. Perburuan; 

d. Perdagangan; 

e. Peragaan; 

f. Pertukaran; 

g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan 

h. Pemeliharaan untuk kesenangan. 

BAB II 
PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 4 

(1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa 
liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi. 

(2) Penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan pengkajian, 
penelitian dan pengembangan harus dengan izin Menteri. 

(3) Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar dari habitat alam untuk keperluan 
pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

Pasal 5 

(1)Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi 
wajib diberitahukan kepada pemerintah. 

(2) Pemerintah menetapkan lembaga penelitian dan atau lembaga konservasi yang bertugas 
mendokumentasikan, memelihara, dan mengelola hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
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(3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
oleh Menteri. 

Pasal 6 

(1) Ketentuan tentang pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis tumbuhan dan 
satwa liar oleh orang asing di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar Indonesia 
yang dilakukan di luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi Otoritas Keilmuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. 

 

BAB III 
PENANGKARAN 

Pasal 7 

(1)Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan: 

a. pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang 
terkontrol; dan 

b. penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam. 
(2)Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang 
tidak dilindungi. 

(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, penangkaran 
jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi terikat juga kepada ketentuan yang berlaku bagi 
pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 

Pasal 8 

(1) Jenis tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau 
sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Pengambilan jenis tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar dari alam untuk keperluan 
penangkaran diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

Pasal 9 

(1) Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi dapat melakukan kegiatan 
penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar atas izin Menteri. 

(2) Izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus juga merupakan izin untuk 
dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu. 

(3) Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan 
dasar pertimbangan:  
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a. batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran; 

b. profesionalisme kegiatan penangkaran; 

c. tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang standar kualifikasi penangkaran diatur oleh Menteri. 

Pasal 10 

(1) Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan 
perdagangan. 

(2) Hasil penangkaran tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai 
tumbuhan yang tidak dilindungi. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis 
tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

Pasal 11 

(1) Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan 
perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya. 

(2) Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, 
dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis 
satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

Pasal 12 

Penangkar wajib menjaga kemurnian jenis satwa liar yang dilindungi sampai pada generasi 
pertama. 

Pasal 13 

(1) Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapat dilakukan setelah generasi kedua bagi satwa 
liar yang dilindungi, dan setelah generasi pertama bagi satwa liar yang tidak dilindungi, serta 
setelah mengalami perbanyakan bagi tumbuhan yang dilindungi. 

(2) Hasil persilangan satwa liar dilarang untuk dilepas ke alam. 

Pasal 14 

(1) Penangkar wajib memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan dan satwa liar 
yang ditangkarkan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan tata cara penandaan dan sertifikasi tumbuhan dan 
satwa hasil penangkaran diatur oleh Menteri. 
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Bagian Ketiga 
Pengelolaan, di Luar Habitat (Ex Situ) 

Pasal 15 

(1) Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi, dan Lembaga Konservasi yang mengajukan 
permohonan untuk melakukan kegiatan penangkaran, wajib memenuhi syarat-syarat: 

a. mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis yang bersangkutan; 

b. memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis; 

c. membuat dan menyerahkan proposal kerja. 
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penangkaran, penangkar berkewajiban untuk: 

a. membuat buku induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan; 

b. melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis yang 
ditangkarkan; 

c. membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah. 
(3)Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
oleh Menteri. 

Pasal 16 

(1) Satwa liar yang dilindungi yang diperoleh dari habitat alam untuk keperluan penangkaran 
dinyatakan sebagai satwa titipan negara. 

(2) Ketentuan mengenai penetapan status purna penangkaran dan pengembalian ke habitat alam 
satwa titipan negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

BAB IV 
PERBURUAN 

Pasal 17 

(1) Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (sport hunting), perolehan 
trofi (hunting trophy), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat. 

(2) Kegiatan perburuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah 
tersendiri. 

BAB V 
PERDAGANGAN 

Pasal 18 

(1) Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak 
dilindungi. 
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(2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari: 

a. hasil penangkaran; 

b. pengambilan atau penangkapan dari alam. 

Pasal 19 

(1) Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilaku-kan oleh Badan Usaha yang 
didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perdagangan dalam skala 
terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di 
sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
perburuan satwa buru. 

Pasal 20 

(1) Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib: 

a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-
syarat teknis; 

b. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa; 

c. menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa. 
(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

 

Pasal 21 

Badan usaha yang melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib membayar pungutan 
yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 22 

(1) Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan: 

a. dalam negeri; 

b. ekspor, re-ekspor, atau impor. 
(2) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. 

Pasal 23 

Ketentuan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri. 
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Pasal 24 

(1) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor 
dilakukan atas dasar izin Menteri. 

(2) Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:  

a. memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan; 

b. izin ekspor, re-ekspor, atau impor; 

c. rekomendasi otoritas keilmuan (Scientific Authority). 
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang dokumen perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diatur dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 25 

(1) Tumbuhan dan satwa liar yang diekspor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak 
karantina. 

(2) Dalam melakukan tindak karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas karantina 
wajib memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian 
spesimen dengan dokumen. 

Pasal 26 

Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan 
dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan. 

BAB VI 
PERAGAAN 

Pasal 27 

Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk 
bagian-bagiannya serta hasil dari padanya. 

Pasal 28 

(1) Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan oleh lembaga konservasi dan lembaga-
lembaga pendidikan formal. 

(2) Peragaan yang dilakukan oleh orang atau Badan di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus dengan izin Menteri. 

Pasal 29 

Perolehan dan penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk keperluan 
peragaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 
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Pasal 30 

(1) Lembaga, badan atau orang yang melakukan peragaan tumbuhan dan satwa liar bertanggung 
jawab atas kesehatan dan keamanan tumbuhan dan satwa liar yang diperagakan. 

(2) Menteri mengatur standar teknis kesehatan dan keamanan tumbuhan dan satwa liar untuk 
keperluan peragaan. 

Pasal 31 

Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau 
meningkatkan populasi, mem-perkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, 
dan atau penyelamatan jenis yang bersangkutan. 

Pasal 32 

(1) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis 
tumbuhan dan satwa liar yang sudah dipelihara oleh Lembaga Konservasi. 

(2) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh dan antar 
Lembaga Konservasi dan pemerintah. 

Pasal 33 

(1) Pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan antara satwa dengan 
satwa, atau tumbuhan dengan tumbuhan. 

(2) Pertukaran dilakukan atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar 
yang bersangkutan. 

(3) Penilaian atas keseimbangan nilai konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
oleh sebuah tim penilai yang pembentukan dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri. 

Pasal 34 

Tumbuhan liar jenis Raflesia dan satwa liar jenis: 

a. Anoa (Anoa depressicornis, Anoa quarlesi); 

b. Babi rusa (Babyrousa babyrussa); 

c. Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus); 

d. Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis); 

e. Biawak Komodo (Varanus komodoensis); 

f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili Paradiseidae); 

g. Elang Jawa, Elang Garuda (Spizaetus bartelsi); 
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h. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae); 

i. Lutung Mentawai (Presbytis Potenziani); 

j. Orangutan (Pongo pygmaeus); 

k. Owa Jawa (Hylobates moloch) 

hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden. 

BAB VIII 
BUDIDAYA TANAMAN OBAT-OBATAN 

Pasal 35 

Pemanfaatan jenis tumbuhan liar yang berasal dari habitat alam untuk keperluan budidaya 
tanaman obat-obatan dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya 
dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan liar. 

Pasal 36 

Ketentuan tentang budidaya tanaman obat-obatan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 

BAB IX 
PEMELIHARAAN UNTUK KESENANGAN 

Pasal 37 

(1) Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan. 

(2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat 
dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi. 

Pasal 38 

Menteri menetapkan batas maksimum jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dapat dipelihara untuk 
kesenangan. 

Pasal 39 

(1) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan diperoleh dari hasil 
penangkaran, perdagangan yang sah, atau dari habitat alam. 

(2) Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk 
kesenangan diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

Pasal 40 

(1) Pemelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesenangan, wajib: 
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a. memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan atau satwa liar 
peliharaannya; 

b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan 
satwa liar. 

(2) Ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 41 

(1) Pemerintah setiap 5 (lima) tahun mengevaluasi kecakapan atau kemampuan seseorang atau 
lembaga atas kegiatannya melakukan pemeliharaan satwa liar untuk kesenangan. 

(2) Untuk keperluan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemelihara satwa liar wajib 
menyampaikan laporan berkala pemeliharaan satwa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

BAB X 
PENGIRIMAN ATAU PENGANGKUTAN 

TUMBUHAN DAN SATWA LIAR 

Pasal 42 

(1) Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke 
wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi 
dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan. 

(2) Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. standar teknis pengangkutan; 

b. izin pengiriman; 

c. izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran; 

d. sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang. 
(3) Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan 
tentang: 

a. jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa; 

b. pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan; 

c. identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa; 

d. peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa. 
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BAB XI 
DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUOTA 

Pasal 43 

(1) Pemerintah menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi atas dasar 
klasifikasi yang boleh dan yang tidak boleh diperdagangkan. 

(2) Penetapan daftar klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan: 

a. perkembangan upaya perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar yang disepakati dalam 
konvensi internasional; 

b. upaya-upaya konservasi yang dilakukan di Indonesia; dan 

c. kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. 

Pasal 44 

(1) Pemerintah menetapkan kuota pengambilan dan penangkapan setiap jenis dan jumlah 
tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil atau ditangkap dari alam untuk setiap kurun waktu 1 
(satu) tahun. 

(2) Penetapan kuota pengambilan dan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
memperhatikan pertumbuhan populasi tumbuhan dan satwa liar pada wilayah habitat yang 
bersangkutan. 

(3) Wilayah habitat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 45 

Kuota penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi juga hasil perburuan 
satwa liar secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Buru 
dan di dalam atau disekitar Areal Buru dengan menggunakan alat-alat tradisional. 

Pasal 46 

Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan pedoman untuk memenuhi kebutuhan 
seluruh bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperoleh dari alam. 

Pasal 47 

(1) Pemerintah menetapkan kuota setiap jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak 
dilindungi untuk keperluan perdagangan dalam setiap kurun waktu 1 (satu) tahun. 

(2) Sumber tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan penetapan kuota perdagangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) berasal dari kuota pengambilan dan penangkapan dari alam dan hasil 
penangkaran. 
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(3) Kuota perdagangan ditetapkan atas dasar kebutuhan perdagangan dalam negeri dan untuk 
tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor. 

Pasal 48 

(1) Pemerintah mengendalikan impor setiap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dapat dimasukkan 
ke Indonesia. 

(2) Pengendalian impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan upaya 
perlindungan tumbuhan dan satwa liar sejenis di Indonesia dan ketentuan konvensi internasional 
tentang impor tumbuhan dan satwa liar. 

 

Pasal 49 

Penetapan daftar klasifikasi, kuota pengambilan dan penangkapan, dan kuota perdagangan, 
sebagaimana diatur dalam Bab ini dilakukan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari 
Otoritas Keilmuan (Scientific Authority). 

BAB XII 
S A N K S I 

Pasal 50 

(1) Barang siapa tanpa izin menggunakan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi untuk 
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihukum karena melakukan perbuatan 
yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda 
administrasi sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau dihukum 
tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap 
tumbuhan liar dan satwa liar untuk waktu paling lama 5 tahun. 

(3) Barang siapa mengambil tumbuhan liar dan atau satwa liar dari habitat alam tanpa izin atau 
dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), 
Pasal 29 dan Pasal 39 ayat (2) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-
banyaknya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan 
melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. 

Pasal 51 

Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan 
serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh 
juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan 
pengembangan terhadap tumbuhan dan satwa liar untuk waktu paling lama 4 tahun. 
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Pasal 52 

(1) Barangsiapa melakukan penangkaran tumbuhan liar dan atau satwa liar tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-
banyaknya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atau pencabutan izin penangkaran. 

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap tumbuhan dan 
atau satwa yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut 
ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya. 

Pasal 53 

(1) Penangkar yang melakukan perdagangan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa memenuhi 
standar kualifikasi yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) 
dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda 
administrasi sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan 
izin usaha penangkaran. 

Pasal 54 

(1) Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan atau satwa sebelum memenuhi kategori 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau Pasal 11 ayat (1) atau tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihukum karena melakukan perbuatan yang 
dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta-merta dapat dihukum denda 
administrasi sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan 
izin usaha yang bersangkutan. 

Pasal 55 

Penangkar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 
ayat (2), dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha penangkaran. 

Pasal 56 

(1) Barangsiapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan 
perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda 
administrasi sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan 
izin usaha yang bersangkutan. 
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Pasal 57 

Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan liar dan atau satwa liar selain oleh Badan Usaha 
dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihukum karena melakukan perbuatan 
penyelundupan. 

Pasal 58 

(1) Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan serta-merta dapat dikenakan denda administrasi sebanyak-
banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pembekuan kegiatan usaha paling 
lama 2 (dua) tahun. 

(2) Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan serta merta dapat dihukum pembekuan kegiatan usaha paling 
lama 1 (satu) tahun. 

(3) Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) huruf c dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-
banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pembekuan kegiatan usaha paling 
lama 2 (dua) tahun. 

(4) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sewaktu-waktu atas 
pertimbangan Menteri, dapat dikenakan pencabutan izin usaha. 

Pasal 59 

(1) Ekspor, re-ekspor, atau impor tumbuhan liar dan atau satwa liar tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), atau tanpa dokumen, atau memalsukan dokumen, atau 
menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dihukum karena 
melakukan perbuatan penyelundupan. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta-merta dapat dihukum denda 
administrasi sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan atau 
pencabutan izin usaha perdagangan yang bersangkutan. 

Pasal 60 

(1) Barangsiapa melakukan peragaan satwa liar tanpa izin seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (2) dihukum karena melakukan percobaan perbuatan perusakan lingkungan hidup. 

(2) Apabila perbuatan tersebut dalam ayat (1) dilakukan terhadap satwa liar yang dilindungi, 
dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
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Pasal 61 

(1) Barangsiapa melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa yang menyimpang dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang 
menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta-merta dapat dihukum denda 
administrasi sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan atau pencabutan 
izin usaha yang bersangkutan. 

Pasal 62 

Pemeliharaan tumbuhan liar dan atau satwa liar untuk kesenangan yang tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (2) dengan serta merta dapat dihukum 
denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau perampasan 
atas satwa yang dipelihara. 

Pasal 63 

(1)Barangsiapa melakukan pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa 
dokumen pengiriman atau pengangkutan, atau menyimpang dari syarat-syarat atau tidak 
memenuhi kewajiban, atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), 
ayat (2), atau ayat (3) dihukum karena turut serta melakukan penyelundupan dan atau pencurian 
dan atau percobaan melakukan perusakan lingkungan hidup. 

(1)Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta-merta dapat dihukum denda 
administrasi sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan atau 
pencabutan izin usaha yang bersangkutan. 

Pasal 64 

(1)Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, dan 63, sepanjang menyangkut tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, maka tumbuhan dan 
satwa liar tersebut dirampas untuk negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1990. 

(1)Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, dan 63, sepanjang menyangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, maka tumbuhan 
dan satwa liar tersebut diperlakukan sama dengan yang dilindungi, dirampas untuk negara. 

BAB XIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 65 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini: 
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a. Departemen yang bertanggungjawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas 
Pengelola (Management Authority) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar. 

b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan 
(Scientific Authority). 

Pasal 66 

(1) Otoritas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai kewenangan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Otoritas Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai kewenangan 
untuk: 

a. memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola ten-tang penetapan Daftar Klasifikasi, 
Kuota penangkapan dan perdagangan termasuk ekspor, re-ekspor, impor, introduksi dari laut, 
semua spesimen tumbuhan dan satwa liar; 

b. memonitor izin perdagangan dan realisasi perdagangan, serta memberikan rekomendasi 
kepada Otoritas Pengelola tentang pembatasan pemberian izin perdagangan tumbuhan dan satwa 
liar karena berdasarkan evaluasi secara biologis pembatasan seperti itu perlu dilakukan; 

c. bertindak sebagai pihak yang independen memberikan rekomendasi terhadap konvensi 
internasional di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar. 

Pasal 67 

Penanggung jawab dari semua kegiatan dalam rangka pemanfaatan jenis sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah ini, bertanggung jawab atas tindakan satwa liar atau kelalaian penanggung 
jawab menempatkan tumbuhan yang berbahaya yang mengakibatkan kerugian harta benda orang 
lain, mengakibatkan gangguan kesehatan, cedera atau hilangnya jiwa orang lain. 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68 

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka segala peraturan pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang 
telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



lvii 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Januari 1999 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Januari 1999 

 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
ttd 

AKBAR TANDJUNG 
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